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METGE/-SSA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA SERVEIS DE SALUT MENTAL DEL BERGUEDÀ 

 

L’Hospital Sagrat Cor de la Congregació de las Germanes Hospitalàries ofereix serveis 

especialitzats en l’àmbit de la salut mental i sociosanitari a través de l’ Hospital, situat a Martorell, i de mes 

d’una vintena d’equipaments comunitaris repartits per les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix 

Llobregat y el Berguedà. Tots el serveis són de cobertura pública i es financen a través dels concerts establerts 

amb el CatSalut (Servei Català de la Salut).  
 
La Congregació de les Germanes Hospitalàries es una Institució assistencial catòlica, sense ànim d’afany que 

treballa des de fa mes de 135 anys en la acollida, cura especialitzada, assistència integral i reinserció social 

de persones amb malalties mentals, discapacitat intel·lectual i altres malalties, amb preferència pels mes 

vulnerables, segons les necessitats de cada lloc i temps.  

 

Per mes información sobre l’hospital podeu consultar la web: www.hospitalsagratcormartorell.org 

 
LLOC DE TREBALL: HHSCJ, Hospital Sagrat Cor – SERVEIS DE SALUT MENTAL DEL 
BERGUEDÀ - Barcelona 

REQUISITS: 
 
Llicenciatura o graduat en Medicina i cirurgia. 

Acreditar títol oficial de metge/-ssa especialista en psiquiatria. 

 

ES VALORARÀ: 
 
Experiència en salut mental comunitària  

Coneixements del programa informàtic SAVAC 

 

COMPETÈNCIES: 

Treball en equip, capacitat de presa de decisions, d´anàlisi, planificació, iniciativa, sensibilitat interpersonal 

 
S’OFEREIX: 
 
Contracte d´interinitat de durada aproximada 1 any a jornada complerta amb realització de guàrdies a l’ 

Hospital 

Conveni SISCAT. Carrera professional. Formació continuada i possibilitat d’investigació 

Si estàs interessat/da en treballar amb nosaltres pots fer-nos arribar el teu CV, amb la referència de l’oferta, 

a la següent adreça: areadepersonas.hsagratcor@hospitalarias.es 

Referencia: METGE/-SSA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA 


