
 
  

OFERTA DE TREBALL METGE/SSA OFTALMÒLEG 
 

DATA PUBLICACIÓ 05/05/2022 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

1 Lloc de Treball de Metge/ssa especialista en oftalmològia. 

CATEGORIA 
 

METGE/SSA OFTALMÒLEG 

DEPARTAMENT 
 

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA. 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS 1 
 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS • Fins el 05/06/2022 

• Incorporació depenent de la necessitat del Servei. 
 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL • Hospitalització: visita pacients ingressats d’altres serveis . 

• Consultes externes: primeres visites i seguiment . 

• Quiròfan: CMA i cirurgia menor, intervencions programades .  

• Atenció al pacient urgent oftalmològic . 

• Sessions clíniques hospitalàries. 

 
REQUISITS IMPRESCINDIBLES: Original i fotocòpia de: 

• Llicenciat/da en Medicina amb titulació homologada a Espanya. 
• Especialista en Oftalmologia 
• Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball 
• DNI / NIE 
• Currículum. 

• Nivell C de català o equivalent. En el cas que no es pugui 
acreditar, es valorarà a l´entrevista. 

• Domini escrit i oral del castellà i/o català 
• Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per sentencia 

ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 
 

 Experiència assistencial 
Empatia Capacitat de treball en equip  
Capacitat per desenvolupar projectes i realitzar el projecte asistencia. 

 
DURADA DEL CONTRACTE 1 any prorrogable 

 
JORNADA Jornada completa  

 
HORARI MATINS 

 
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Condicions laborals Sector Sanitari (Conveni SISCAT) 



 
LLOC DE TREBALL 
 

Hospital Comarcal d’Amposta. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR • Original i fotocopia dels requisits imprescindibles. 

• Sol·licitud per la participació en processos de selecció. 

• Declaració responsable degudament emplenada. 

• Certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. (Demana cita aquí 
o sol·licita’l online amb certificat digital o clave) 

 
DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT Els candidats hauran de superar la prova de l’entrevista personal per a 

poder continuar amb el procés de selecció. La no superació de 
l´entrevista implica l'exclusió del candidat del procés de selecció. 
 Així mateix, es valorarà experiència laboral el llocs de treball similars. 
 

PRESENTACIÓ CANDIDATURES • Presencialment a secretaria de l’Hospital Comarcal d’Amposta de 
9:00 a 13:00. 

• Per correu electrònic a rrhh@hcamposta.com 
 

 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?reqCode=simpleSearch&idTemaN2=29077&idTemaN3=29078
mailto:rrhh@hcamposta.com

