OFERTA DE TREBALL:

12 Gerocultors/es en formació dintre el programa APP
(Aprenentatge per a la professionalització).

DATA PUBLICACIÓ:

13/01/2020

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

12 Gerocultors/es en formació dintre
(Aprenentatge per a la professionalització)

CATEGORIA:

Gerocultor en formació

DEPARTAMENT

Fussmont

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS:

12

TERMINIS:

Presentació de les sol·licituds: 14/01/2020 al 22/01/2020
- Publicació provisional d’admesos i exclosos: 23/01/2020
- Període d’al·legacions: 24/01/2020
- Inici de les proves: del 27 fins al 31 de gener del 2020
-Data prevista incorporació: 17/02/2020

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL:

Participar en la recepció i acollida de la persona usuària,
responsabilitzar-se de la tutoria de la persona usuària segons el
sistema utilitzat pel centre i fer-ne el seguiment, fomentar
l’autonomia d’acord amb les seves necessitats i indicacions del Pla
individual d’atenció interdisciplinària (PIAI), promoure, ajudar o
realitzar la higiene personal, en funció de les seves necessitats i del
PIAI, Vigilar i promoure la cura i imatge personal, mantenir l’ordre
de l’habitació i les condicions higienicosanitàries de l’habitació i dels
seus efectes personals, col·laborar en el manteniment de les ajudes
tècniques (pròtesis, ortesis, cadira de rodes, caminadors, bastons,
contencions...),donar suport emocional i acompanyament,
acompanyar a les persones usuàries. Informar i coordinar-se amb
les famílies dels usuàris i coordinar-se amb l'equip interdisciplinar
de tècnics.
- Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels
processos de selecció.
- Reunir els requisits que demana la convocatòria del programa:
DONO, Baixa qualificació

REQUISITS :

el

programa

APP

- Reunir un dels requisits d'Accés al Certificats de professionalitat
de nivell 2: Tenir el títol de graduat en educació secundària, tenir un
certificat de professionalitat de nivell 2 , tenir un certificat de
professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
que el certificat al qual es vol accedir, complir amb el requisit
acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o be haver
superat les proves d'accés corresponents regulades per les
administracions educatives, tenir superada la prova d'accés a la
universitat per a majors de 25 anys i /o de 45 anys .
- Documentació a presentar:
- Carta de derivació de l’Oficina de treball
- Currículum
- DARDO
- Certificat de la titulació requerida
TIPUS DE CONTRACTE:

Temporal

DURADA DEL CONTRACTE:

9 mesos

JORNADA:

Completa

HORARI

A Definir

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Retribució segons conveni

LLOC DE TREBALL

Residència avis Amposta

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT:

-Entrevista personal
-Valoració de cv

OBSERVACIONS:

Els interessats han de registrar-se a l’Oficina de Treball del SOC al
nº d’oferta 582 ) fins el 22 de gener de 2020 i portar la
documentació el dia 24 de gener del 2020 a les 9:00 a l’Edifici del
Casal d’Amposta ( Ctra Simpàtica, 6).

