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OFERTA PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL, DE 40 HORES SETMANALS, AL CONSORCI

MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA.

UN LLOC DE TREBALL DE METGE/ESSA ADJUNT/A, ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA, DE

L’INSTITUT DE NEUROPSIQUIATRIA I ADDICCIONS (INAD)

1. S’OFEREIX

 Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

 Contracte de suplència per excedència maternal (1 any), amb possibilitats de continuïtat.

Jornada laboral de 40 hores setmanals, en la Unitat Hospitalària d'Alta Dependència

Psiquiàtrica del Procés de Rehabilitació Psicosocial.

 Integració dins de l’Àrea de Salut Mental de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD)

del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

2. FUNCIONS

 Desenvolupar tasques i habilitats en l'estudi, diagnòstic i tractament dels malalts/es amb

trastorns mentals.

 Participar en el seu seguiment i elaborar plans terapèutics per a pacients amb trastorns

mentals.

 Afavorir que les persones amb trastorns mentals puguin mantenir-se integrats a la

comunitat, promovent una vida tan autònoma como sigui possible.

 Conèixer, censar i detectar necessitats de la població de persones amb trastorns mentals

de la zona d'atenció.

 Coordinar l'atenció integral dels pacients, organitzant el conjunt d'actuacions dels diferents

recursos específics.

 Desenvolupar tasques de recerca clínica.

 Donar formació a professionals d'altres àmbits en l'avaluació i tractament dels problemes de

Salut Mental.

 Participar en activitats de formació continuada, per tal de mantenir el compromís i

augmentar la qualitat de les pròpies tasques.

3. REQUISITS

 Formació acadèmica:

 Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i especialitat en Psiquiatria, amb

titulació expedida per una Universitat/Ministeri espanyols o, en el seu defecte,

degudament homologada pel Ministeri competent.

 Experiència professional:

 Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria.

4. ES VALORARÀ

 Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria en un

centre hospitalari i dins d'una Unitat Hospitalària de Rehabilitació Psicosocial.

 Formació en les següents àrees: psiquiatria clínica, abordatge integral i habilitats

terapèutiques.

 Formació addicional, tipus màster o postgrau, relacionada amb el lloc de treball.

 Activitat docent i científica.

 Disponibilitat per adquirir experiència/coneixements.

 Bon nivell del paquet Office, idiomes i formació complementària.
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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: habilitats per a l'estudi, diagnòstic i tractament dels

malalts/es amb trastorns mentals; aptituds diagnòstiques;

treball en equip i col·laboració amb altres serveis, i

planificació i organització.

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

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ, DOCUMENTACIÓ I CONTACTE

 Termini de presentació: 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'experiència professional.

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

realitzaran una entrevista personal amb el director del Procés de Rehabilitació Psicosocial

de l'INAD 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.


