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Descripció de l’empresa
Vithas Lleida engloba Vithas Hospital Montserrat i Vithas Salut. Junts representen l’experiència 

i la innovació en el sector privat de la salut, i ofereixen la millor atenció integral i especialitzada a 

Lleida, que disposa de suport assistencial hospitalari i d’atenció continuada.

Vithas Hospital Montserrat es troba situat al centre de Lleida; és un centre hospitalari amb 

prop de cent anys d’experiència, que s’ha convertit en referent de la sanitat privada de la ciutat i 

de la seva àrea d’infl uència, per la seva capacitat de renovació i adaptació a les necessitats reals 

del pacient.

A Vithas Salut oferim assistència mèdica especialitzada i proves diagnòstiques, amb professio-

nals altament qualifi cats, en unes instal·lacions de prop de 2.000 m2 que disposen d’equipament 

mèdic i tecnològic pioner per oferir una atenció d’avantguarda en diagnòstic i resolució.

Perfi ls professionals sol·licitats
Especialista en Medicina i Cirurgia 

Farmàcia 

Infermeria i Auxiliar d’infermeria 

Fisioteràpia 

Dietètica i Nutrició 

Psicologia   

Zelador administració 

Tècnic Especialista en Radiologia/Laboratori 

Treballador Social

Què ofereix als joves titulats? 
Vithas col·labora amb diferents centres de formació per acollir personal en pràctiques i aposta 

per facilitar la inserció laboral de les persones acabades de titular.

Disposa d’un gran ventall de llocs de treball en diferents categories professionals, molts dels 

quals, com que presten una atenció continuada, es poden desenvolupar en diferents torns, cosa 

que facilita la conciliació.

Formar part d’un grup hospitalari de l’àmbit nacional aporta al professional un bagatge i la 

possibilitat de promoció interna i professional. 

Procés de selecció
Es treballa mitjançant borsa de treball; s’escull el perfi l que se cerca entre els currículums de 

què es disposa. Depenent de la categoria professional, es passa una o més entrevistes de treball 

amb els diferents directius d’àrea. 


