
 

 

PLAÇA a COBRIR: INFERMER/A PER RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA OCUPACIONAL  

 Condicions: 

1. Contractació i condicions: contracte temporal- interinitat des de novembre de 2018 fins a mitjans de gener 
de 2019, a temps complert (dedicació complerta de 38,5h/setmanals segons conveni d’aplicació), en horari 
de dilluns a divendres amb la següent distribució: de dilluns a dijous de 11:00 a 14:30 i de 15:15 a 19:45 i 
divendres de 11:00  a 14:30 i de 15:15 a 18:15h.  

2. Salari: per la categoria professional del lloc d’Infermer/a, i per la jornada complerta, oferim un salari amb una 
millora sobre conveni i que si bé s’establirà en l’entrevista, està comprès en la franja de 25.000 i 30.000Euros 
Bruts Anuals. 

3. Lloc de treball: Barcelona – zona Montjuïc –  

 Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 

El/La Infermer/a de residència i Centre de Dia Ocupacional, és la persona en dependència de la Rble. Higiènico-
Sanitària i de la Direcció Tècnica de la Residència i del Centre de Dia,  gestionarà l’atenció a nivell d’infermeria en 
l’horari de treball establert, desenvolupant les següent funcions i tasques: 
 

1. Intervenir en el procés d'acollida: recollint i aportant la informació sobre els aspectes funcionals de l'àmbit 
d'infermeria de cara a facilitar la integració i adaptació al centre (tant de l'usuari com de la família) 

2. Tasca assistencial directa: intervenir en les cures i l'atenció necessària amb els usuaris 
3. Interacció amb les famílies per tal d'informar i de proporcionar tranquil·litat  
4. Aplicar les tècniques, protocols i procediments  propis d'infermeria. 
5. Responsabilitzar-se de preparar, distribuir i controlar l'administració de la medicació i dels tractaments 

prescrits pel professional mèdic.  
6. Realitzar les comandes de medicació, bolquers i material socionanitari, així com el control de la recepció de 

comandes, validació de factures i control d’estoc 
7. Validació dels blísters de medicació (segons comanda) i distribució de la medicació 
8. Elaborar i controlar els registres de treball (medicació, protocols, etc) 
9. Fer el suport necessari al personal auxiliar en dubtes sobre l'administració de fàrmacs concrets 
10. Fer una avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones ateses. 
11. Prendre les mesures necessàries per garantir d'acord amb els protocols establerts en el centre, una adequada 

atenció sanitària en absència del metge del centre residencial, en cas de presentar-se una alteració de l'estat 
de salut d'una persona usuària. 

12. Participar, d'acord amb el calendari establert, en les sessions destinades a l'elaboració, el seguiment i 
l'avaluació del pla d'atenció de cada persona usuària, i aportar les valoracions pròpies del seu àmbit.  

13. Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols d'atenció del centre. 
14. Col·laborar amb el personal cuidador en les tasques que es necessiti suport/aclariments per part d'infermeria 

 

 Perfil sol·licitat: 

 Formació reglada i altres: 

 Formació reglada: Diplomatura en Infermeria 

 Formació específica/especialitzada amb discapacitat i dependència 

 Experiència: 

 Mínim d'un any d'experiència en treball com a infermer/a en centre de discapacitats - persones amb alt 
nivell de dependència en entorns residencials/sanitaris 

 Competències a valorar: 

 Alta orientació a l'usuari i família 

 Interès i orientació a la tasca assistencial 



  

 

 Persona organitzada i amb capacitat de planificar 

 Facilitat de relació i comunicació (amb equip i famílies) 

 Motivació pel sector de la discapacitat 

 
 Procés de selecció: 

Interessats, envieu un CV actualitzat amb fotografia recent a rrhhcv@aspace.cat indicant en l’assumpte del mail 
“INFERMER/A INCORPORACIÓ NOVEMBRE”  
Es rebran candidatures fins el dia 31/10/2018. Les candidatures preseleccionades seran contactades en un període 
màxim de 10 dies. 

 


