COM TREBALLAR EN EL SECTOR SOCIOSANITARI AQUÍ
Introducció
L’atenció sociosanitària garanteix una atenció de qualitat en malalties cròniques degeneratives que cursen
discapacitat, en demències, en altres malalties neurològiques i, a persones en fase de convalescència o amb
malaltia avançada i terminal.
Els centres sociosanitaris són espais assistencials dotats de l’estructura i del personal necessari per atendre
pacients amb necessitats sanitàries i socials. Aquesta atenció es presta a través de:
- serveis d’internament,
- atenció ambulatòria diürna sociosanitària
- i per equips de valoració i de suport.

El sector sociosanitari neix de la confluència d’atenció de les necessitats de l’entorn professional social i el de la
salut.

Mercat de treball
Actualment, des de la regulació que es va donar en les professions sociosanitàries, es un sector en creixement,
principalment donat l’augment progressiu de l’envelliment de la població i l’ampliació del concepte de
dependència.
Cada cop son més els àmbits laborals que cerquen professionals especialitzats en l’atenció a la dependència,
demències, malalties cròniques o terminals, realitzant suport en institucions i/o en domicilis particulars.

Quines competències es valoren per treballar en el sector
sociosanitari?
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Canals de Recerca de Feina en el sector sociosanitari:
1. Borses Generalistes / intersectorials:
www.barcelonesjove.net [1]
www.monster.es [2]
www.infojobs.net [3]
www.infofeina.com [4]
www.infoempleo.com [5]
www.jobandtalent.com [6]
www.trabajos.com [7]
2. Borses Específiques
www.inforesidencias.com [8]
www.serviclinic.com [9]
www.geriatricas.com [10]
www.hacesfalta.org [11]
3. Empreses de Treball Temporal (ETTs): adecco, randstad
4. Serveis Públics
www.feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home [12]
Administració pública: CIDO www.diba.cat/cido/ [13]
-Ajuntaments: borses municipals
5. Autocandidatura (contacta amb empreses del sector):
- Mutues: asepeyo, sanitas, balleso, fremap
- Fundacions i entitats: fundacio salut i comunitat, grup sant pere claver, suara, pangea, Acra
- Consorcis, Hospitals, centres sociosanitaris i clíniques: Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Quiron Salud, Centre
sociosanitari Palau
- Col·legis i associacions professionals: SEPAS, SECPAL, AECC
6. Xarxes socials i contactes (comenta als teus coneguts la teva cerca de feina)
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www.linkedin.com [14]
www.es.viadeo.com [15]

Etiquetes: sociosanitari [16], treball [17]
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