L’Hospital General de Granollers convoca una plaça de:

CAP DEL SERVEI DE FARMÀCIA
Funcions :
Dirigir i liderar el Servei de Farmàcia, facilitant el consens i satisfent les necessitats dels
equips, d’acord amb la missió, visió, valors i estratègia de la institució, amb l’objectiu de
restituir i/o mantenir la salut i qualitat de vida dels usuaris, promocionant una
farmacoteràpia efectiva, segura i eficient, en el context d’una atenció integral i continuada.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestionar amb eficiència, eficàcia i amb un sistema de qualitat certificat, totes les
àrees i professionals que depenen del Servei.
Organitzar els processos assistencials del Servei per tal d’identificar i satisfer les
necessitats i requeriments dels clients obtenint uns resultats òptims de caràcter
preventiu i diagnòstic.
Treballar en equips interdisciplinaris amb l’objectiu de millorar la satisfacció dels
professionals i clients, propiciant les iniciatives d’innovació i millora.
Desenvolupar la protocol∙lització de les Guies Assistencials amb la major evidència
científica existent.
Vetllar per l’adequació de la prescripció.
Assumir la responsabilitat de la direcció tècnica de la farmàcia.
Fomentar i millorar la formació, la docència, la recerca i la capacitació de l’equip.
Col∙laborar en la gestió del coneixement en farmacoterapèutica i farmacoeconomia,
liderant la comissió de farmàcia i participant en comissions d’investigació i docència.
Vetllar per la millora de la docència (formació especialitzada en farmàcia hospitalària,
pregrau i postgrau).
Desenvolupar les aliances estratègiques i potenciar la coordinació amb altres
institucions i empreses.

Es requereix:
•
•
•

Títol farmacèutic especialista en farmàcia hospitalària via FIR
Tenir experiència assistencial en l’especialitat d’un mínim de 10 anys
Competència en gestió i lideratge d’equips

Es valorarà:
•
•
•

Capacitat de gestió de projectes
Experiència assistencial i de gestió
Competències específiques en temes de docència i recerca
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S’ofereix:
•
•
•

Contractació laboral indefinida a dedicació completa
Retribució d’acord amb els paràmetres del centre
Accés a àmbits de docència, recerca i innovació

Les persones interessades poden enviar, fins al 31 d’octubre, el currículum amb la
documentació acreditativa a la Direcció de Persones de l’hospital de Granollers
(direcciopersones@fhag.es).
Granollers, 11 d’octubre de 2016
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