
 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i 
Blanes, 3 Hospitals Soci-Sanitaris, centres de rehabilitació i diversos Centres d’Atenció Primària, 
selecciona:  

Metge Especialista amb càrrec de Cap de Servei de Cirurgia per la Corporacio de Salut del 
Maresme i la Selva:  Hospitals Comarcals de Calella i Blanes  

El Cap de Servei de Cirurgia liderarà i gestionarà el servei de Cirurgia dels Hospitals Comarcals de 
Calella i Blanes de l'entitat, amb uns 210 llits aproximadament, que dóna servei a una població de 
200.000 habitants en el territori de l'Alt Maresme i La Selva Marítima. La missió d’aquest lloc de 
treball és assegurar una qualitat assistencial i garantir el bon funcionament del servei, a través de la 
planificació, control i avaluació.   

Les principals responsabilitats del càrrec són: Dirigir l’equip de professionals al seu càrrec, en línia 
amb les directrius marcades per la Direcció i normatives de la Corporació; Dissenyar i proposar 
línies estratègiques conjuntament amb la Direcció; assegurar la qualitat assistencial a través de 
l’actualització i compliment de protocols i procediments. 

Es requereix  

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. 
• Títol d' especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, via MIR o homologat a 

l’estat espanyol. 
• Experiència professional a nivell hospitalari com a especialista en Cirurgia, mínim 10 anys.  
• Capacitat de lideratge, capacitat de vocació de servei, capacitat organitzativa, capacitat 

resolutiva, capacitat de negociació i capacitat de comunicació.  

Es valora: 

• Experiència en la coordinació d’equips professionals i en la gestió clínica.  
• Formació continuada en Cirurgia. 
• Experiència i lideratge en Recerca, investigació i en activitat docent. 

 

S'ofereix  

• Treballar a un hospital de la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut  
• Formar part d'una de les empreses més grans del territori d'influència.  
• Estar integrat en un equip de treball interdisciplinari  
• Contracte laboral indefinit 
• Jornada Completa  
• Incorporació a la tardor del 2019 
• Retribució a negociar segons mèrits aportats pel candidat  

   

En el cas d'estar interessat/da cal enviar un Currículum Vitae actualitzat amb carta de presentació 
abans del 25 de Juny del 2019  a: ehortscomas@salutms.cat indicant la referència: CSCirurgia19  

 


