CONVOCATÒRIA 2 / 20182018

Convocatòria concurs de mèrits per a la selecció de personal
Es convoca procés selectiu per a la cobertura de 10 llocs de treball d’optometristes per
a la Fundació Lluís Alcanyís UV.

Plaça ofertada:
Condicions de contractació:






Tipus de contracte: Contracte laboral
Durada: (del 29 de gener de 2018 fins al 15 de maig de 2019)
Jornada: Horari flexible segons necessitats organitzatives.
Lloc de treball: Clínica d’optometría.
Retribució: Segons Conveni colectiu de la Sanitat Privada de la Provincia de València

Requisits Generals:
1. Òptic Optometrista
2. Estar col.legiat.

Mèrits:
1.Experiència mínima de 5 anys.

Requisits/condicions específiques de cada vacant:
Vacant A)
Condicions específiques:






Tipus de contracte: Contracte laboral
Durada: (del 29 de gener de 2018 fins el 15 de maig de 2019)
Jornada: 20 hores semanals de 9:00 a 14:00 de dimarts a divendres.
Lloc de treball: Clínica d’optometría.
Retribució: Segons Conveni colectiu de la Sanitat Privada de la Provincia de València

Requisits específics:




Amplia experiència al sector òptic.
Coneixement del programa de gestió de pacients “optiplus”.
Coneixements de retinografia,OCT i contactología.
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Vacant B)
Condicions específiques:






Tipus de contracte: Contracte laboral
Durada: (del 29 de gener de 2018 fins el 15 de maig de 2019)
Jornada: 15 hores semanals: dimarts de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00
Lloc de treball: Clínica d’optometria.
Retribució: Segons Conveni colectiu de la Sanitat Privada de la Provincia de València

Requisits específics:


Amplia experiència en optometria clínica a l’ambit hospitalari.

Vacant C)
Condicions específiques:






Tipus de contracte: Contracte laboral
Durada: (del 29 de gener de 2018 fins el 15 de maig de 2019)
Jornada: 10 hores semanals: dimecres i divendres de 9:00 a 14:00.
Lloc de treball: Clínica d’optometría.
Retribució: Segons Conveni colectiu de la Sanitat Privada de la Provincia de València

Requisits específics:


Coneixemenst de contactologia i optometria clínica (fons d’ull,OCT,camp visual)

Vacant D)
Condicions especifiques:






Tipus de contracte: Contracte laboral
Durada: (del 29 de gener de 2018 fins el 15 de maig de 2019)
Jornada: 5 hores semanals: divendres de 9:00 a 14:00
Lloc de treball: Clínica d’optometria.
Retribució: Segons Conveni colectiu de la Sanitat Privada de la Provincia de València

Requisits específics:



Coneixements de baixa visió i/o terapia visual
Coneixements d’optometría clínica (fons d’ull,OCT, camp visual)
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Vacant E)
Condicions específiques:






Tipus de contracte: Contracte laboral
Durada: (del 29 de gener de 2018 fins el 15 de maig de 2019)
Jornada: 5 hores semanals: dimarts de 9:00 a 14:00
Lloc de treball: Clínica d’optometria.
Retribució: Segons Conveni colectiu de la Sanitat Privada de la Provincia de València

Requisits específics:





Experiència al sector òptic o clínic.
Coneixements d’optomertría clínica (fons d’ull,OCT, camp visual)
Coneixement del programa de gestió de pacients “optiplus”.
Coneixements de teràpia visual i OCT.

Vacant F)
Condicions específiques:






Tipus de contracte: Contracte laboral
Durada: (del 29 de gener de 2018 fins el 15 de maig de 2019)
Jornada:25 hores semanals: de dimarts de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00, dimecres,
dijous i divendres de 15:00 a 20:00
Lloc de treball: Clínica d’optometria.
Retribució: Segons Conveni colectiu de la Sanitat Privada de la Provincia de València

Requisits específics:





Experiència al sector òptic o clínic.
Coneixements d’optomertría clínica (fons d’ull,OCT, camp visual)
Coneixement del programa de gestió de pacients “optiplus”.
Coneixements de teràpia visual i contactología

Vacant G)
Condicions específiques:






Tipus de contracte: Contracte laboral
Durada: (del 29 de gener de 2018 fins el 15 de maig de 2019)
Jornada:20 hores semanals: de dimarts a divendres de 15:00 a 20:00
Lloc de treball: Clínica d’optometria.
Retribució: Segons Conveni colectiu de la Sanitat Privada de la Provincia de València

Requisits específics:




Experiència al sector òptic o clínic.
Coneixement del programa de gestiò de pacients “optiplus”.
Coneixements de retinografia.
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Vacant H)
Condicions específiques:






Tipus de contracte: Contracte laboral
Durada: (del 29 de gener de 2018 fins el 15 de maig de 2019)
Jornada:10 hores semanals: dimecres i dijous de 15:00 a 20:00,
Lloc de treball: Clínica d’optometria.
Retribució: Segons Conveni colectiu de la Sanitat Privada de la Provincia de València

Requisits específics:



Experiència al sector òptic
Coneixements de baixa visiò

Vacant I)
Condicions específiques:






Tipus de contracte: Contracte laboral
Durada: (del 29 de gener de 2018 fins el 15 de maig de 2019)
Jornada:15 hores semanals: dimarts dimecres i divendres de 15:00 a 20:00
Lloc de treball: Clínica d’optometria.
Retribució: Segons Conveni colectiu de la Sanitat Privada de la Provincia de València

Requisits específics:


Experiència al sector òptic

Vacant J)
Condicions específiques:






Tipus de contracte: Contracte laboral
Durada: (del 29 de gener de 2018 fins el 15 de maig de 2019)
Jornada:5 hores semanals: divendres de 15:00 a 20:00
Lloc de treball: Clínica d’optometria.
Retribució: Segons Conveni colectiu de la Sanitat Privada de la Provincia de València

Requisits específics:



Experiència al sector òptic
Especialista en l’adaptació de lents progressives i lents oftàlmiques en general

Coneixements que es valoraràn:
A més dels requisits específics de cada lloc vacant, determinats per les pràctiques clíniques
assistencials del grau d’optometría de la UV a impartir, es valoraran:






Coneixements de retinografia i OCT
Coneixements de terapia visual
Coneixements de contactología
Experiència en clíniques d’optometria o oftàlmologia
Coneixement del programa de gestió de pacients “optiplus”
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Sistema Selectiu:
El sistema selecitu constarà de les següents fases
a) Fase de valoració de mèrits
b) Fase de valoració d’aptituts i entrevista

Termini de presentació:
12/12/18 fins a 08/01/19

Documentació a presentar:
Els intessats hauran de presentar els respectius CV en administració de la Fundació Lluís Alcanyís
UV, C/ Gascó Oliag 1, planta baixa, 46010 València.
Els interessats/interessades han d’emplenar al moment de la presentación, un document en el qual
s’indicaran les modalitats de vacants a les quals es presenten (A,B,C,D,E,F,G,H,I)
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