
 

 

 

DESENVOLUPA LA TEVA CARRERA D’INFERMERIA AL PARC DE SALUT MAR DE 
BARCELONA 

 
Busquem infermers/es d’excel·lència, apassionats i compromesos amb la seva feina, amb una gran 
capacitat per adaptar-se a un entorn canviant i al treball en equip. Ajuda’ns a crear l’hospital del 
futur. Volem que formis part de #FuturHMar 

 
REQUISITS 

– Grau o diplomatura en infermeria, expedit per una universitat espanyola o homologada pel 

Ministeri competent. 

 
VALOREM 

– Experiència professional acreditada com a infermer/a. 

– Especialitat d’infermeria de salut mental. 

– Coneixement del sector hospitalari i les seves instal·lacions. 

– Ganes d’aprendre i créixer professionalment. 

– Habilitat per treballar en equip i comunicar-se de manera eficaç. 

– Bon nivell de paquet Office i idiomes 

– Formació complementària. 

 
OFERIM 

– Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, institució pública. 

– Jornada completa. 

– Contracte d’interinitat des de l’inici, amb un salari competitiu. Pots consultar el conveni 

col·lectiu i les taules salarials completes aquí. 

– Formem un equip jove, dinàmic, col·laboratiu. 

– Àmplia cartera de serveis assistencials on desenvolupar la teva carrera professional ne 

l’àmbit de salut mental i addiccions: urgències, hospital d’aguts, uniat de subaguts, mitjana 

i llarga estada, unitats de patologia dual, de desintoxicació hospitalària, centre d’atenció i 

seguiment a les drogodependències, centre de reducció de danys (sala de consum 

supervisat), hospitalització d’aguts a domicili, hospitalització parcial d’adults i infantojuvenil 

i tots els centres d’atenció a la salut mental d’adults i infantil de la zona d’influència.  En 

resumen, un gran institut dedicat a la salut mental i addiccions, per la qual cosa oferim una 

atenció terciària  integral i de proximitat a la ciutadania. 

– Formació. Volem que desenvolupis el teu talent amb nosaltres. Disposaràs de 40 hores anuals 

de formació i ajudes econòmiques per formar-te. 

– Conciliació laboral. Disposem de beneficis socials i mesures de conciliació: 5 dies de lliure 

disposició, quatre dies addicionals de vacances o jornada intensiva d’estiu (en funció del lloc 

de treball), excedència amb manteniment del lloc de treball per realitzar una especialitat 

d’infermer-a entre d’altres. 

 

 

 

 

 

https://www.parcdesalutmar.cat/ca/portal-transparencia/


 

ENS FA DIFERENTS 

 
– En el Parc de Salut MAR (PSMAR) treballem més de 4.000 professionals i pel que fa a la salut 

mental, existeix l’institut de Neuropsiquiatria i addicions dins de l’organització. Formem una 

gran organització on es concentra un dels pols més dinàmics de coneixement assistencial, 

docent i de recerca de Barcelona. Coneix-ne més sobre el PSMAR y el Institut de 

Neuropsiquiatria i addiccions.  

– Pensem en tu. Descomptes en restaurants, gimnasos i esports aquàtics, estacionament de 

bicicletes i descomptes al BSM, menjador laboral; entre molts altres. Els centres assistencials 

de l’INAD al PSMAR estan ubicats en un entorn immillorable, uns a prop de la platja de 

Barcelona, un altre amb aparcament gratuït i envoltat de les faldes del parc de la Serralada 

de Marina.  

– #LaMarDeSaludable. Vetllem per la teva salut amb el programa #LaMadeSaludable que 

vetlla per la promoció de la salut de totes i tots els professionals del PSMAR. 

– Pla d’Igualtat. La sanitat té cara de dona. Hem fet una aposta decidida per la igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes i vam ser pioners al sector sanitari implementant un  pla 

d’igualtat. 

– Compromesos socialment. Contribuïm activament i voluntàriament a la millora social, 

econòmica i ambiental. Integrem la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a totes les 

nostres activitats dins d’un marc de cultura innovadora i transparent i alineada amb els 

Objetius de Desenvolupament (ODS) de les Nacions Unides. 

– El Campus Hospital del MAR es un gran campus docent de ciències de la salut que inclou 

totes les àrees de les ciències de la salut. Impartim formació professional sanitària i 

docència universitària en medicina i infermeria. Som una de les institucions més triades pels 

futurs especialistes per efectuar el període de residència. 

– Rellevant i productiva activitat de recerca. El nostre institut de recerca (IMIM)    té un equip de 

més de 700 investigadors, que s’organitzen en 60 grups de recerca, que desenvolupen més 

de 200 projectes de recerca. Al voltant del 30% de ls articles publicats es troben entre els 10% 

més esmentats a nivell mundial. 

 

 
CONTACTE 

Regina Carreras Salvador-Infermera especialista en Salut Mental. 
RCarrerasS@psmar.cat  
Tel 646243492 (Trucades i sms) 
 

Les persones interessades hauran d’inscriure’s a la borsa de treball mitjançant el següent 

link:  https://parcdesalutmar.talentclue.com/ca/node/55686387/4590/modal o enviant 

correu adjuntant el CV a borsatreball@parcdesalutmar.cat 

 

En cas de dubte, contacteu amb l’Àrea de Selecció i Desenvolupament de Recursos Humanos, a 

través   del correu electrònic: borsatreball@parcdesalutmar.cat o bé, al telèfon 93 248 37 89. 
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