
 
Entitat pública participada íntegrament per la Generalitat de Catalunya. Hospital de referència 

de determinades especialitats com Oncologia, Cirurgia Bariàtrica, Cirurgia Plàstica i 

Reparadora, Medicina Vascular, Cirurgia Toràcica o Cirurgia de l’Aparell Digestiu... 

 

El centre està vinculat amb la Facultat i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili i també 

amb l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili per desenvolupar activitats docents  i de recerca. 
 

CERCA 

INFERMERS/ERES 
Es requereix: 

• Titulació de Diplomatura o Grau en Infermeria 

• Coneixements del català parlat i escrit 

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes 

previstos a la LOPJM (*). 

 

Es valorarà: 

• Experiència laboral acreditada en l’àmbit hospitalari com a infermer/a. 

• Bones actituds pel tracte amb l’usuari. 

• Formació addicional pel lloc de treball (indicant hores/crèdits) 

• Activitat científica i docent. 

• Coneixements  d’ofimàtica 

• Disponibilitat i  flexibilitat horària. 

 

Es busquen professionals amb iniciativa, polivalència funcional, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a 

la millora contínua i amb capacitat de treball en equip. 

 

S’ofereix: 

• Contractes laborals per cobertura de llocs estructurals de naturalesa permanent a jornada completa. 

• Contracte laboral d’un any renovable. 
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius. 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es 

 

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la borsa de treball del personal eventual de l’EDP Sant Joan de 

Reus – Baix Camp. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’entitat..  

 

Les persones interessades hauran de: 

 

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i registrar-se en la “Borsa de 

treball EDP REUS”, introduint totes les dades personals i curriculars  

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions 

i carta de presentació) 

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: 

 

 DUI 10 21 
 

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2021 


