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EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ,  

per a la cobertura de les contingències generades 

(llicències i/o absències amb reserva de lloc de treball) per 

la plantilla al Centre de Medicina Genòmica, 

ofereix: 

  
Lloc de treball: 

 

1 METGE/METGESSA per al CMG  
 

Grup professional 1.2: Personal assistencial titulat de grau superior (AS-TGS) 

 

Requisits: 

 Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia.  

 Competències acreditades (màster o títol específic) en Genètica. 

 Experiència professional en genètica d’un mínim de 2 anys. 

 

Es valorarà: 

 Currículum vitae. 

 Coneixements específics en Genètica Clínica o interès en el desenvolupament professional en 
aquesta àrea. 

 Experiència en l’abordatge del pacient en l’àmbit específic de la Genètica Clínica. 

 Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals. 

 Estar en possessió de l’European Certificate of Medical Genetics and Genomics 

 Capacitat i interès per la docència i la investigació. 

 Adaptabilitat als canvis. 

 

S’ofereix: 

Incorporació immediata a l’equip de treball d’una Unitat de Genètica Clínica, totalment consolidada i 

amb línies d’expertesa acreditades pel Departament de Salut, com a personal laboral amb contractació 

temporal, substitució de titulars de la plantilla del Centre de Medicina Genòmica del Consorci Corporació 

Sanitaria Parc Taulí, hospital universitari, amb totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques i que dona 

cobertura assistencial comunitària i especialitzada a una població de 400000 habitants y atenció com a 

centre de referència a un territori de 1500000 habitants. Institució amb una amplia experiència docent, 

formació continuada especialitzada i recerca.  
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El candidat seleccionat per a aquesta contractació temporal serà tingut en compte per a la seva 

futura candidatura per possibles creixements del Centre de Medicina Genòmica del Consorci 

Corporació Sanitaria Parc Taulí. 

Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni SISCAT (o Conveni aplicable al Consorci 

en cada moment) i a jornada completa. 

 

Procés de selecció: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel què recull el present anunci i amb els 

procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que 

es pot consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat. 

Els candidats seran sotmesos a valoració curricular, entrevista orientada, i/o si s’escau, prova 

psicotècnica.  

En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates 

que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al 

desenvolupament de les funcions a cobrir. 

 

Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93594216/12623479 on caldrà adjuntar el currículum en format 

PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella 

documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en 

relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat  indicant el número de referència 

d’aquest anunci. 

 

Data de termini:  Fins la provisió de les necessitats organitzatives.  
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