Oferta de feina: Neurofisiòleg/òloga Electromiografies
Fundació Sanitaria - Sant Pere Claver.
El Grup Sant Pere Claver és una entitat sense ànim de lucre, i de servei públic, l’activitat
principal del qual és l’atenció a persones amb problemes de salut mental, persones amb
discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables mitjançant una xarxa de centres i
serveis comunitaris i residencials, tant de caràcter sanitari com social, majoritàriament
concertats amb les administracions públiques.
A més d’aquesta activitat, Sant Pere Claver té un prestigiós Servei de Proves
Complementàries en l’àmbit de la Neurofisiologia i de la Cardiologia des de l’any 1982.
L’Institut Català de Salut (empresa pública de la Generalitat de Catalunya) és el nostre
principal client, per a qui realitzem gran part de les proves que prescriuen els seus centres
d’atenció primària.
L’any 2021, la Unitat de Electromiografia va realitzar més de 12.600 EMG. Som l’entitat que
més EMG realitza a Catalunya i al conjunt d’Espanya.
L’equip d’EMG està integrat actualment per nou metges/esses especialistes, encapçalats per
la Dra. Alejandra Climent (https://www.linkedin.com/in/alejandra-climent-9462652b/).
Compta, a més, amb el Dr. Jaume Valls com a part de l’equip i consultor sènior. Completen
l’equip personal d’Infermeria i d’Administració i Serveis.
La nostra assistència sanitària combina l’aplicació dels coneixements i els protocols científics,
el millor equipament i tecnologies sanitàries, i una atenció propera i personalitzada.

Funcions del lloc:
§

Realització d’electromiografies clíniques.

Dependència:
§

Cap de la unitat d’Electromiografies.

Perfil professional:
§
§
§

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia i especialista en Neurofisiologia.
També seran considerats/des professionals amb l’especialitat en Neurologia o
Rehabilitació, amb dos anys d’experiència realitzant EMG.
També seran considerats/des R4 de Neurofisiologia.
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Relació contractual i contraprestacions ofertes:
§
§
§
§
§
§
§

La relació serà mitjançant prestació de serveis. Per a això, el/la professional haurà
d’estar donat d’alta en el règim d’autònoms.
La remuneració serà per prova realitzada, i s’abonarà el mes següent a la seva
realització.
El preu per prova serà de 23€ bruts/prova, tret dels R4, per als que s’establirà una
preu adequat a la seva experiència.
L’organització té una àmplia flexibilitat pel que fa a la dedicació i volum de proves
que desitgi dur a terme el/la professional, així com horaris.
Es tracta d’una molt bona oportunitat per complementar una altra feina amb alts
ingressos garantits cada mes.
Oferta disponibles permanentment, en qualsevol moment de l’any.
L’organització col·laborarà amb el/la professional, si s’escau, en la cerca d’habitatge.

Lloc:
Les proves es duran a terme en la seu de Sant Pere Claver, al carrer Vila i Vilà 16, de
Barcelona (barri del Poble-sec).

Contacte:
Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic a les següents adreces:
§
§

acliment@fhspereclaver.org
rgutierrez@fhspereclaver.org

Per saber més detalls de l’oferta i les condicions, també poden contactar amb la Dra.
Climent, al telèfon 687 91 44 46.
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