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EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 
per l’àmbit de Salut Mental, 

ofereix 
 
 

Lloc de treball: 
 

10 INFERMERS/INFERMERES 

Grup professional 2.2. – Personal assistencial titulat de grau mitjà (AS-TGM) 

 
Amb motiu de l’ampliació de dispositius assistencials actuals i posada en marxa de nous Programes i 

dispositius assistencials en els propers 6 mesos es necessita incorporar progressivament infermeres 

en els següents dispositius assistencials:  

 

 Hospitalització Psiquiàtrica d’Adults, Desintoxicació i Infanto-Juvenil.  

 Hospital de Dia i Consultes Externes Infanto-Juvenil - Programa de Trastorns de Conducta 

Alimentària. 

 Urgències de Psiquiatria.  

 

Requisits: 

 Titulació de grau o diplomatura en infermeria. 

 

Es valorarà: 

 Experiència mínima acreditada de 1 any a l’àmbit de salut mental en població adulta i/o infanto-

juvenil. 

 Especialitat en infermeria de salut mental. 

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

de fer-ho). 

 Formació continuada en salut mental. 

 Interès o experiència en docència i recerca. 

 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. 
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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 d’ 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 i parcial, 

en torn de matí, tarda i nit de dilluns a diumenge. 

  

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 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. 

 

Informació, inscripció, documentació i termini: 

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

https://tauli.talentclue.com/es/node/91054199/12623479 on caldrà adjuntar el currículum en format 

PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella 

documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals.  

 

http://www.tauli.cat/
https://tauli.talentclue.com/es/node/91054199/12623479
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En el procés de selecció es valoraran els mèrits curriculars, les entrevistes i, si s’escau, proves 

psicotècniques. 

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:  fins la cobertura de les necessitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codi places: 8386, 8387, 8388, 8389, 8390, 8391, 8392, 8393, 8394, 8395 

mailto:seleccio@tauli.cat

