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El Consorci Sanitari Integral (CSI), és una Institució que s’ha proposat com a repte fonamental de donar 
una resposta de qualitat a les necessitats de la seva població de referència, amb el compromís de la millora 

contínua que impulsa el nostre Consell Rector.  
 

El CSI és una entitat pública que presta els seus serveis en l’àmbit de Barcelona,  
l’Hospitalet de Llobregat i el Baix Llobregat. 

 
El nostre actiu més important són els més de 3.000 professionals que treballen als diferents nivells 

assistencials, atenció primària de salut, centres hospitalaris, centres sociosanitaris i residencials, amb 
l’objectiu de donar una resposta integral a les necessitats assistencials. 

 
 

Dins el CSI,  el Complex Hospitalari Moisès Broggi, que inclou l’Hospital Sant Joan Despí,  
l’Hospital General de l’Hospitalet i l’Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet,  

cerca un/a professional per ocupar la posició de : 

 
DIRECTORA/A D’ INFERMERIA 

 
 

En dependència de la Direcció de centre o Director de centre i  a partir d’una visió estratègica i 
tranversal,   DIRIGIRÀ tot l’àmbit d’INFERMERIA, del Complex Hospitalari Moisès Broggi. 
Mantindrà interlocució constant i treball conjunt amb les diferents àrees assistencials i no assistencials 
dels Centres adscrits. Direcció i Coordinació d’un equip al voltant de 900 professionals. Membre del Comitè 
de Direcció del Complex Hospitalari. 
 
 
Què s’està oferint: 
 
Contracte fix indefinit, amb 4 mesos de període de prova.  
 
Retribució: Salari fix més variable, d’acord a la responsabilitat assumida i perfil professional aportat.  
 
Incorporació Immediata. 
 
 
Què es requereix:  
 
Formació: Grau o Llicenciatura infermeria i Màster en Gestió Sanitària. Màster o Postgrau en Gestió de 
Persones/Lideratge. 
 
Experiència: mínima de 3 anys en la mateixa responsabilitat de Direcció o al menys 5 anys en càrrec de 
Responsable de gestió en àrea d’Infermeria. Imprescindible experiència en lloc de responsabilitat al sector 
públic o concertat. 
 
Perfil professional i Competencial:  cerquem una persona amb un estil de lideratge orientat a les 
persones, amb visió estratègica i amb capacitat de fusionar diferents cultures. Orientada tant al 
desenvolupament del col·lectiu d’infermeria com a l’impuls d’una visió dels processos assistencials àgil i 
innovadora. Bona capacitat de comunicació i interrelació. Capaç de fer front al sistema sanitari del futur. 
Entre les seves competències més destacades caldrà que mostri, habilitat negociadora, capacitat 
d’influència, alta capacitat de comunicació, visió estratègica, orientació a persones (tant d’equips com de 
pacients), gestió de conflictes i gestió i impuls de projectes i equips de treball. 
 
 
Interessats enviar CV indicant la REF .: DIRINF 
a: Bareus CONSULTORS / info@bareus.com  
Responsable Procés: Tina Martínez - Tel.649829334 


