
 
 

Convocatòria de Tècnic/a de Medi Ambient i 
Qualitat 

 
Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà i l’Hospital de Palamós necessita incorporar un 
Tècnic/a de Medi Ambient i Qualitat. 
 
S’OFEREIX 
∗ Contractació laboral indefinida a jornada parcial (1251 h/a) amb possibilitat de passar a 

jornada completa segons resultats obtinguts, al cap d’un any.  
∗ Incorporació immediata  
∗ Sou segons I Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció 

Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català 
de la Salut.  

∗ Horari a concretar amb el candidat/ta 
∗ Programa actiu de formació continuada i reciclatge.  
 
REQUISITS 
∗ Grau en Ciències Ambientals, Biologia o Enginyeria amb coneixements d’aplicació de la 

Norma ISO 14001 i Reglament Europeu EMAS i processos de Qualitat de millora continua.  
∗ Maneig d’eines ofimàtiques a nivell d’usuari. 
∗ Coneixements bàsics d’anglès. 
  
ES VALORARÀ  
∗ Experiència laboral prèvia en Medi Ambient 
∗ Experiència mínima de 2 anys en càrrec similar.  
∗ Experiència en centres sanitaris i/o sociosanitaris. 
∗ Experiència en implantació i manteniment d’un Sistema de Gestió Ambiental. 
∗ Experiència en realització d’auditories internes. 
∗ Coneixements de la metodologia Lean. 
 
PERFIL PROFESSIONAL 
∗ Capacitat d’organització i planificació del el treball 
∗ Capacitat de conducció de grups de treball 
∗ Capacitat de comunicació i bona de relació interpersonal 
∗ Persona creativa, innovadora, proactiva, capaç de prendre decisions i resoldre problemes i 

que sigui autònoma en la seva tasca diària. 
∗ Capacitat per gestionar processos de millora.  
∗ Capacitat per elaborar i redactar protocols i documentació. 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ: 7 d’octubre de 2018 
 
CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:  
Envia un CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB), si supera 
aquest volum enviar a través de we transfer- a recursoshumans@ssibe.cat indicant la 
referència: HP-TÈCNICMEDIAMBIENT 
 
Per a més informació,   
972 60.92.39 – recursoshumans@ssibe.cat   (Sra. Dolors Margarit)  
Palamós, 25 de setembre de 2018 
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