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EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 
per la organització de la Direcció  

Infermera Corporativa,  
ofereix: 

 
 

Lloc de treball: 
 

1 INFERMER/A per desenvolupar les funcions de 

COORDINACIÓ DE L’ÀMBIT DE SALUT MENTAL  

Grup Professional 2.2: Personal assistencial titulat de grau mitjà (AS-TGM). 

 

Requisits: 

 Titulació de grau o diplomatura en infermeria. 

 Experiència mínima acreditada de 3 anys a l’àmbit de salut mental. 

 

Es valorarà: 

 Exposició motivada d’interès en la funció 

 Especialitat en infermeria de salut mental. 

 Màster o postgrau d'infermeria psiquiàtrica i salut mental o equivalent (realitzat, en curs o en 

disposició de fer-ho). 

 Màster o postgrau en gestió i/o lideratge d’equips (realitzat, en curs o en disposició de fer-ho). 

 Formació continuada en salut mental i gestió o lideratge d’equips. 

 Experiència en docència i recerca. 

 Experiència en la col·laboració i coordinació entre diferents dispositius i programes d’atenció 

integrada de Salut Mental (urgències, hospitalització i ambulatori, recursos comunitaris de salut 

i socials, etc.) 

 Competències: 

o Compromís professional i institucional. 

o Treball en equip interdisciplinari, col·laboració i cooperació. 

o Expertesa professional en l'àmbit de salut mental. 

o Organització, planificació, implementació, seguiment i avaluació. 

o Lideratge d'equips. 

o Desenvolupament de persones. 
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o Iniciativa i proactivitat. 

o Flexibilitat i aprenentatge. 

o Facilitació del canvi. 

o Orientació a la persona i família. 

o Orientació a resultats. 

o Comunicació i relacions interpersonals. 

o Empatia. 

o Autocontrol i tolerància a la pressió. 

o Autogestió d’emocions. 

 

S’ofereix: 

Incorporació immediata a l’equip de treball de la Direcció Infermera del Consorci Corporació Sanitària 

del Parc Taulí, entitat amb un hospital universitari. Institució amb una amplia experiència docent, en 

recerca i formació continuada especialitzada. 

Contracte de substitució fins a la cobertura definitva de la  vacant o, transitòriament, altres modalitats 

que en dret sigui possible, sense que aquest/a perdi la condició d’interí i sempre pel temps 

imprescindible.  

Condicions laborals establertes en el II Conveni SISCAT, amb jornada anual a temps complet, en torn 

de matí i tarda, de dilluns a divendres, guàrdies de coordinació en caps de setmana i festius segons 

planificació. 

 

Procés de selecció: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel què recull el present anunci i amb els 

procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que 

es pot consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat. 

En el procés de selecció es valoraran els mèrits curriculars, les entrevistes i, si s’escau, proves 

psicotècniques. La persona candidata podrà ser cridada a defensar la seva exposició motivada per a 

l’accès a la funció, davant d’un tribunal ad hoc, així com ser preguntat per altres consideracions del seu 

Currículum.  

En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates 

que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al 

desenvolupament de les funcions a cobrir. 

 

 

 

http://www.tauli.cat/
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Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç 

https://tauli.talentclue.com/es/node/90803421/12623479 . 

IMPORTANT: En el moment de fer la inscripció caldrà adjuntar el currículum així com l’exposició 

motivada de l’interés en la funció, certificat de serveis prestats (o, alternativament, informe de vida 

laboral) i els títols de formació postgraduada com a documentació addicional, tots ells en format PDF.  

Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el 

número de referència d’aquest anunci. 

 

Data de termini:   16 d’octubre de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codi plaça: 8349 
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