[HIRING] NEUROPSICÒLEG/A
PER LIDERAR L'ÀREA DE REHABILITACIÓ
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Volem incorporar a l'equip una neuropsicòloga per liderar i desenvolupar l'Àrea de
Rehabilitació Cognitiva dels serveis de Rehabilitació Comunitària d'Adults i Joves
de la Fundació Joia, per potenciar la recuperació de les capacitats cognitives i
millorar la capacitat funcional de persones amb trastorns de salut mental severs
REQUISITS

TASQUES

Grau o llicenciatura en Psicologia.
Màster en Neuropsicologia.
Màster en Psicologia General Sanitària o
acreditació/habilitació com a psicòleg sanitari.
Formació específica en salut mental o experiència
prèvia en l'exploració d'avaluacions
neuropsicòlogiques amb el col.lectiu salut mental.
Experiència en l'aplicació de tractaments de
rehabilitació neurocognitiva amb el col.lectiu salut
mental.
Conèixer experiències i modes de procedir d’altres
organitzacions del Tercer Sector, així com les xarxes i
línies estratègiques.
Domini d’Excel, paquet Office, Outlook i domini
d’Internet.

Liderar, supervisar i actualitzar de forma transversal
l'aplicació del protocol d'avaluació neuropsicològica
dels serveis de la Fundació.
Participar en la realització de les avaluacions
neuropsicològiques de les persones usuàries dels
serveis.
Participar en la realització d'intervencions en
rehabilitació cognitiva individual i grupal.
Implementar nous programes de tractament cognitiu
ajustats a les necessitats de les persones usuàries.
Participar en la redacció d'informes i en la devolució
dels mateixos a les persones usuàries i famílies,
assessorament a les famílies.
Participar en reunions d'equip per a la valoració de
casos.
Passar qüestionaris de satisfacció, anàlisi de dades,
càlcul d'indicadors de qualitat, i redacció de projectes i
memòries.

CONDICIONS
Data d'incorporació: Inmedita
Jornada: Sencera
Tipus de contracte: Indefinit
Remuneració: Grup 1 Conveni Centres Sociosanitaris i de Salut Mental concertats amb el Servei Català de Salut
(30.682,22€ entre 14 pagues. Incentiu econòmic: 3.767,06€)
Horari laboral Europeu: De 8 a 13 i 14 a 17h (D-J) i els divendres tindràs la tarda lliure i treballaràs de 8 a 14h.
Podràs realitzar flexibilitat horària de 30 minuts en l’entrada i la sortida.

BENEFICIS
Treballaràs 1.688 hores anuals, amb setmanes que no superaran les 38 hores laborals, amb un màxim de 8 hores
diàries, i una tarda lliure a la setmana.
Tindràs un calendari anual, per a que et puguis planificar a llarg termini, on quedaran recollits els 3 períodes de
descans al llarg de l’any (Setmana Santa, Estiu i Nadal).
Accediràs a un Pla de Conciliació Familiar-Laboral.
Accés a 1 dia a la setmana de Home Office (a partir dels 6 mesos d'antiguitat.
Podràs acollir-te al Pla de Retribució Flexible de l'entitat (assegurança mèdica i tíquet transport).

