
                                                                                                                                                                
 
   Nº Referència      111/19 Barcelona, 27/05/2019 
 

HOSPITAL  CLÍNIC  DE  BARCELONA 
Convoca el lloc de treball següent : 

 * 1 COORDINADOR/A  OPTOMETRISTA 

 *  ICOF 
      ICOF CONSULTA EXTERNA 
  

• Horari: 37,50h / set. de 8:00h a 15:30 h de dilluns a divendres 
  

Depenent del/de la Cap de Gestió d’Infermeria de l’ICOF. S’incorporarà al Servei de consultes 
externes vetllant per què l’activitat es desenvolupi de forma eficient. 
El/La professional que s’incorpori es responsabilitzarà, entre altres funcions, de l' organització, 
coordinació i avaluació dels professionals optometristes assignats a la seva unitat, formació i 
docència, foment de la recerca i comunicació. 
Per tal de desenvolupar aquestes funcions, les competències associades són: planificació i 
organització, gestió d’equips, qualitat, comunicació, gestió de recursos materials i compromís 
institucional. 

 REQUISITS: 
  

o Pertànyer al personal intern de l´Hospital Clínic.  
o Diplomatura / Grau en Optometria. 
o Experiència mínima de 10 anys com a Optometrista. 
o Nivell 2 de Sistema de Promoció Professional (mínim), o acreditació del compliment 

dels requisits equivalents a aquest nivell. 
o Formació avançada de postgrau o màster amb contingut de gestió sanitària. 
o Nivell bàsic d’anglès per a la comprensió lectora. 

 MÈRITS:  
o Experiència com Optometrista en l’HCB. 
o Experiència docent i de recerca. 
o Formació i /o experiència en organització i/o gestió. 
o Formació i /o experiència en l’ús de les tecnologies de la Informació i la Comunicació 

aplicades a l’àmbit assistencial. 
o Coneixements de sistemes de gestió de qualitat i seguretat del pacient. 
o Formació i coneixements en Prevenció de Riscos Laborals. 

 
Aquest procés es regirà per les condicions desenvolupades en el document de les polítiques de 
selecció de comandaments de la Direcció Infermera de l’HCB. 
Les persones interessades han d’adreçar per correu electrònic una carta expressant el seu interès 
pel lloc de Coordinador/a i sol·licitant participar en aquest procés de selecció. També hauran de 
presentar el currículum vitae, les acreditacions (1) corresponents i el projecte de treball amb un 
abstract del mateix (2). 
Enviar la documentació imprescindible als següents correus electrònics, Sra. Esther Armans:     
EARMANS@clinic.cat i convocainterna@clinic.cat. 
 
(1) Una vegada realitzada la comprovació de l’assoliment dels requisits, es confirmarà als 

sol·licitants l’assoliment dels mateixos. 
(2)  Projecte de treball: Presentar un treball d’organització d’una unitat d’ una àrea diagnòstica 

d’ optometria tenint en compte la gestió de Recursos Humans i materials. Aquest projecte 
tindrà una extensió com a màxim 20 fulls. 

Es pot recollir el full de descripció de les funcions del lloc de treball a la Direcció d’ICOF 
 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 18/06/2019 
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