
 
 

PSICOOSEPRA 
Desenreda el que t’amoïna 

#LaRevolucióPsicològica 

Data: 07/02/2023 

Signant: Equip de selecció 
Página 1 de  1 

 

Psicoopera (SACMAI COOP SCCL) és Responsable del tractament de dades personals objecte d'aquest document segons el que disposen les normatives vigents en protecció de dades 
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD). 

 Aquest document és totalment confidencial i intransferible a terceres persones sense el consentiment de la usuària i professional de referencia. 
Qualsevol incompliment d’aquest acord vulnerarà les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 

de 13 de desembre (LOPD) així com els acords interns de la cooperativa i el codi ètic i deontològic del COPC. 

 
OFERTA LABORAL – PSICÒLOGA CLÍNICA i D’ORGANITZACIONS 

 

PsicooSePrA és un projecte d’intercooperació entre SePrA i Psicoopera on promovem la millora de la 
salut mental i el benestar emocional, psíquic i social de les persones. Creiem que la millor manera per 
fer-ho és permetre l’accés als serveis a aquelles persones en major situació de vulnerabilitat i amb 
menys capacitat de rebre atenció psicològica. 
Transformem el nostre entorn mitjançant aportacions de caràcter social, des d’una vessant 
comunitària i solidària, amb la forma cooperativa com a vehicle i aplicant els valors que el defineixen, 
promovent l’enfortiment de la xarxa d’economia social i solidària del país. 
 

▪ S'ofereix: 
Contracte Indefinit a temps parcial, de 20 hores setmanals amb possibilitat d'augmentar-les segons la 
demanda i necessitat. 
 

▪ Tasques: 
Sessions de teràpia i acompanyament emocional individuals. 
Realització de sessions grupals. 
Acompanyament i intervenció a les organitzacions clientes des d’una vessant de prevenció de riscos 
psicosocials i promoció de la salut integral. 
 

▪ Imprescindible: 
Màster en Psicologia General Sanitària. 
Motivació en participar d’un projecte de base cooperativista i solidari. 
Flexibilitat i capacitat de treballar en diferents centres/entorns/contextos. 
 

▪ Es valorarà: 
Coneixements, experiència i/o formació en l’àmbit de les organitzacions i riscos psicosocials.  
Coneixements o experiència en cooperativisme i projectes de base social. 
Persona proactiva i polivalent. 
Empatia i capacitat comunicativa. 
Ser dona, persona trans i/o d’origen divers. 
Coneixements de la perspectiva ecofeminista. 
 

▪ Condicions: 
Jornada flexible. 
Contracte indefinit. 
1.068 euros bruts al mes + prorrata pagues extra. 
 
Persones interessades enviar currículum i carta de presentació a psico@sepra.coop amb l’assumpte 
“Candidatura laboral PsicooSePrA + nom i cognom”    


