
 

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, 
referència al sector i amb una clara vocació de servei. Impulsa models de salut i social excel·lents i 
sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats. 

 

 

 

 

 

REQUISITS  
 

• Estar en possessió del Cicle formatiu de grau superior d’Administració i finances i/o 
diplomatura/grau en relacions laborals, ciències del treball o equivalent 

• Tenir una experiència professional acreditada en administració de gestió de persones 
  

 
 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA 

 

• Categoria: Tècnic/a producte sanitari i medicaments  

• Grup professional 3 segons Conveni Col·lectiu d’oficines i despatxos 

• Jornada laboral: completa de dilluns a dijous, de 8:00h a 17:00h amb una hora per 
dinar i els divendres de 8:00h a 14:00h 

• Contracte: interí per substituir una IT 

• Incorporació: immediata 

• Referència de l’oferta: 2022T2114TPM 

 
 
REQUISITS  

 

• Titulació grau en ciències o ciències de la salut (infermeria, farmàcia, biologia 

• química) o administració d’empreses 

• Coneixements d’ofimàtica nivell usuari 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ES VALORARÀ 
 

• Experiència al sector salut i social 

• Es valorarà experiència en producte sanitari i/o medicaments  

• Es valorarà coneixements de la llengua anglesa  

• Comunicació i relació interpersonal 

• Capacitat analítica, de planificació i d’organització 

• Es posarà especial atenció aquelles persones que disposin del certificat de persona 
amb discapacitat igual o superior al 33 %  
 
 

FUNCIONS A REALITZAR 
 

Preparar documentació producte sanitari i medicaments:  
 

• Plecs tècnics 

• Bases de Dades 

• Revisar documentació tècnica presentada per proveïdors 

• Revisar compliment normativa vigent per ofertes presentada per proveïdors 

• Validar llistats ofertes presentades 

• Preparar valoració llistat ofertes presentades 

• Elaborar informe adjudicació 

• Atendre consultes i dubtes associats 
 

  

 
S’OFEREIX 

 

• Condicions laborals i retributives establertes al Conveni Col·lectiu d’oficines i 
despatxos 

 
 

Els/les interessats/des han d’introduir el seu currículum a: 
http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria 2022T2114TPM abans del 15 de 
juliol de 2022, indicant la referència de la convocatòria. 
 
Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic: areapersonescsc@consorci.org 
 
Barcelona 21 de juny de 2022 
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