
 

 

    

 

CERCA 
 GERENT/A 

 
Es requereix: 

a) Disposar de la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc de 

treball. 

b) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions següents: 

• Títol universitari de grau o equivalent de l’àmbit de les Ciències de la Salut o en 

Administració i Direcció d’Empreses o Economia.  

c) Tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1). 

d) Posseir coneixements de llengua castellana de nivell superior o C2. 

 
Es  valorarà: 

a) Coneixements i experiència en la gestió de serveis i programes assistencials de la salut del sector 

públic concertat.  

b)Experiència en funcions directives. 

c) Habilitats de comunicació efectiva, gestió del canvi i lideratge, negociació i resolució de 

conflictes.  

d)Direcció i coordinació d’equips multidisciplinaris.  

e)Coneixements i experiència en el sector públic.  

f)Coneixements i experiència en l’àmbit sanitari i/o sociosanitari. 

g)Coneixements i/o actituds proactives envers l’ampliació de l’activitat i la cartera de serveis.  

h)Coneixements i/o actituds proactives envers les noves tecnologies d’informació i comunicacions. 

i) Coneixements i experiència en transformació d’organitzacions, integrant persones, processos i 

tecnologies.  

j)Experiència docent i investigadora. 

 
  
 

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

Les persones interessades hauran de: 

 

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.centremq.cat i introduir totes les dades personals i 

curriculars  

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

i carta de presentació) 

3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: CMQ GER 01 22 

4. Les sol·licituds per concórrer a aquest procediment selectiu, també es podran presentar al 
Registre General de la societat Centre MQ Reus SA, carrer Antoni Gaudi, 26 de Reus, en horari 
de 9 a 14 hores o per correu postal. En aquest darrer cas, s’haurà de comunicar la presentació 
de la sol·licitud, dins el termini indicat a l’adreça: relab_cmq@centremq.cat. 

 
Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds per concórrer a aquest procés selectiu es podran 
presentar en un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. En el cas  que l’últim dia del termini recaigui 
en un dia inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. Son inhàbils, els dissabtes i 
diumenges i els declarats com a festius laborals intersetmanals.  
 

 


