
 

 

OFERTA PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL, DE JORNADA COMPLETA, A L’INSTITUT DE 
NEUROPSIQUIATRIA I ADDICCIONS DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA. 
 

UN LLOC DE TREBALL DE METGE/ESSA ADJUNT/A, ESPECIALISTA EN GERIATRIA, MEDICINA 
INTERNA, O MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 

 
1. S’OFEREIX 

• Incorporació immediata a les Unitats de de Convalescència i Llarga Estada de l'Institut de 
Neuropisquiatria i Addicions del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 

• Jornada laboral de 40 hores setmanals amb contracte de substitució de llarga durada.  
• Ubicació al Centre Dr. Emili Mira. 

 
2. FUNCIONS 

• Maneig clínic de pacients ingressats a les Unitats de Convalescència i Llarga Estada del Procés 
d’Atenció als Trastorns Cognitius i Psicogeniratria. 

• Ingressos i altes de pacients procedents de l’hospital general o domicili.  
• Atenció familiar dels pacients ingressats. 
• Coordinació interna amb els diferents professionals i participació a les reunions interdisciplinars. 
• Coordinació externa amb altres professionals quan sigui necessari.  
• Participació a les reunions de planificació d’ingressos i altes. 
• Emplenar tota la documentació i codificació que es requereix a cada procés assistencial. 
• Acompliment dels protocols assistencials. 

 
3. REQUISITS 

Formació acadèmica:  
• Llicenciat/da en Medicina. Especialista en Geriatria, Medicina Interna o Medicina Familiar i 

Comunitària. 
 

 
4. ES VALORARÀ 

• Experiència clínica 
• Formació addicional relacionada amb el lloc de treball 
• Activitat docent i científica 

 
5. COMPETÈNCIES 
 

• Competències corporatives:  compromís i implicació amb la institució; orientació a les 
persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la 
qualitat, la millora contínua i l'excel·lència, i gestió del 
canvi/innovació. 

• Competències específiques:  presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, i 
treball en equip.  

• Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació i relació. 
  



 

 

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ, DOCUMENTACIÓ I CONTACTE 

• Fins a cobertura del lloc de treball . 
 

• Les persones interessades hauran d'omplir el formulari de sol·licitud  d'accés disponible al web 
del PSMAR dins l'apartat corresponent a aquesta oferta, i d'adjuntar el seu currículum vitae , 
mitjançant l'enllaç habilitat amb el nom "Envia'ns el teu CV" que trobaràs sota el menú de 
l'esquerra de la pàgina web.   

 

 

 

• També hauran d'ajuntar, en el mateix formulari i mitjançant els enllaços restants, l'escanejat dels 
títols acadèmics i de les acreditacions de l'experi ència professional . 

 
• Un cop valorats els CVs i l’experiència professional, les persones aspirants admeses realitzaran 

una entrevista personal amb la cap de servei de Geriatria o persona en qui delegui, i un/a membre 
de l’equip de RRHH. 

 
• Totes les dades que l'aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment 

immediatament anterior a la seva contractació. 
 
• En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la següent adreça d'e-mail: 

ofertestreball@parcdesalutmar.cat.  
 

 

 


