
 

 

INFERMER/A ASSITENCIAL ENTORN RESIDENCIAL 

 Condicions: 

1. Contractació i condicions: contracte indefinit a temps complert de dilluns a divendres en horari de 14 a 22h 
2. Salari: Segons Taules Conveni d’aplicació SISCAT  
3. Lloc de treball: Barcelona, Centre Integral Montjuïc CIM, C. Tres Pins, 29 (Parc de Montjuïc) 08038  

 Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 

El/La Infermer/a que s’incorpori a la nostra entitat, serà qui en dependència de la figura del Rble Higiènico-Sanitari i de 
la Direcció de la Residència, gestionarà l’atenció a nivell d’infermeria, desenvolupant les següent funcions i tasques: 
 

 Proporcionar cures d'infermeria individualitzades mitjançant un mètode sistemàtic i organitzat. 
o Obtenir i analitzar les dades per determinar l'estat de salut de l'usuari i descriure les seves capacitats 

i/o problemes. 
o Prioritzar els problemes detectats de l'usuari, desenvolupar i executar un pla de cures per disminuir-

los i/o eliminar-los i promoure la seva salut i autonomia. 
o Avaluar de forma continuada i sistemàtica l'efectivitat del pla de cures en relació als objectius i/o 

criteris de resultats establerts. 

 Supervisarà aquells aspectes d’higiene i seguiment de la salut de les persones ateses  

 Desenvolupar accions conduents a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'educació sanitària en 
els diferents àmbits de la pràctica. 

 Proporcionar cures d'infermeria de forma sistematitzada tenint en compte la situació individual de cada usuari 
i fent èmfasi en la comunicació i informació. 

 Tenir cura de les persones en situacions específiques 

 Aconseguir una comunicació efectiva i establir una relació terapèutica amb l'usuari i la seva família. 

 Donar una atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip. Definir i formular els objectius en el sí 
de l'equip de treball amb claredat i derivar-ne un pla d'actuació així com avaluar-ne els resultats. 

 Garantir la continuïtat de les cures utilitzant la comunicació formal i estructurada. 

 Donar una resposta professional i de qualitat a les diferents situacions de la pràctica. 

 Incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió. Desenvolupar una praxis professional 
fonamentada en el respecte dels drets del pacient/usuari/client guiada pel Codi Ètic d'lnfermeria. 

 Fer present el compromís professional amb la societat a través de la participació i la implicació. 

 Correcta organització i administració dels medicaments. 

 Supervisió dels menús que se serveixin i del seu ajustament a les pautes d'alimentació contingudes a 
l'expedient assistencial 

 Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada resident. 

 Condicions higièniques de l'establiment, dels usuaris i del personal. 

 Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció dels usuaris i de la seva aplicació. 

 Supervisió del personal d’atenció directa en l’atenció a les persona usuàries  
 
 

 Perfil sol·licitat: 

 Formació: 

 Formació de base: Grau en Infermeria 

 Es valorarà positivament si a el/la candidat/da compta amb formació específica en Infermeria del malalt 
amb discapacitat o situació de dependència 

 Experiència: 

 Mínim de 6 mesos d'experiència en treball com a infermer/a  



  

 

 Es valorarà positivament si a el/la  candidat/a compta amb experiència prèvia en centre 
residencial/sanitari amb perfils de persones amb discapacitats i alt nivell de dependència 

 Competències: 

 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 TT DILL A DIV”  
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