
Nom del lloc de treball: Mobilitat interna: Supervisor/a

 

 

Missió
Garantir el correcte desenvolupament de l’activitat assistencial d’infermeria a la unitat

Responsabilitats i funcions principals
�. Garantir la prestació de les cures d’infermeria de qualitat i suficiència en els àmbits d’actuació de la unitat.
�. Organitzar la planificació i programació del personal d’infermeria pel correcte funcionament de l’àrea de treball, sempre i quan no existeixi una unitat de gestió

amb aquesta funció.
�. Assignar el personal a cada lloc de treball i horari d’acord a les capacitacions del mateix, sempre i quan no existeixi una unitat de gestió amb aquesta funció. 
�. Ser l’interlocutor amb la direcció d’infermeria del seu propi hospital i dels centres sanitaris del seu entorn.
�. Vetllar pel manteniment general dels espais, maquinaria i infraestructures.
�. Realitzar la gestió de comandes, gestió i relació amb proveïdors i hoteleria de la Unitat (roba, uniformes, refrigeri donants, etc.) , sempre i quan no existeixi una

unitat de gestió amb aquesta funció.
�. Donar suport al Cap de Centre / Servei en la realització i gestió del pressupost, aplicant totes les polítiques d’estalvi i eficiència
�. Gestionar l’equip de persones del seu àmbit de gestió, vetllant pel seu desenvolupament professional, la seva capacitació i per la seva productivitat.
�. Participar en l'elaboració i fer el seguiment del pla de formació continuada i de capacitació de tots els membres del centre vetllant pel seu compliment.

��. Participar en la definició, seguiment, acompanyament i en la valoració dels objectius d’infermeria
��. Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient.

Requisits
Titulació Grau  o diplomatura en Infermeria
Tenir una antiguitat superior a nou mesos o nou mesos de prestació efectiva en el BST durant els últims dos anys.

Competències
Vocació de Servei
Treball en equip
Orientació a resultats
Gestió de conflictes
Desenvolupament de l'equip
Gestió del canvi i Innovació
Lideratge i Influència
Planificació i organització
Visió Global

Mèrits a valorar
Nivell "C" de Català
Es valoraran coneixements tècnics i competencials
Experiència en els processos de donació, transfusió i afèresi
Ofimàtica nivell mitjà

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:

Lloc de treball: Mobilitat Interna: Supervisor/a 
Centre de treball del Banc de Sang i Teixits ubicat a Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
Detalls de jornada:

% Jornada: 100,00
Torn: Partit / matins segons planificació
Horari Específic: Flexible. Segons organització interna.
Rotació específica de caps de setmana: segons planificació
Freqüència de rotació: l'establerta a la unitat
Dedicació inicial parcial del 50% a gestió i 50% a l'assistència.

Retribució: segons normativa legal vigent més Plus responsabilitat nivell I

Procés de selecció
Comprovació de l’adequació al requisits especificats a la convocatòria
Avaluació mèrits, coneixements i proves competencials
Resolució i Comunicació

Termini de presentació
El termini de presentació serà fins el 17 de febrer de 2022. Els currículums que arribin fora de termini no es tindran en compte.
Els candidats interessats hauran d’adjuntar titulació requerida, carta de presentació i currículum actualitzat.

 

 

 
 


