OFERTA DE TREBALL:

INFERMER/RA

DATA PUBLICACIÓ:

11/01/2021

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE
TREBALL:

Borsa de treball de diplomats/des o graduats/es en
infermeria per cobrir llocs temporals.

CATEGORIA:

Infermer/a

DEPARTAMENT

FUSSMONT

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS:

Depenent de la necessitat.

TERMINIS:



Presentació de sol·licituds del 11/01/2021 fins al
31/12/2021.



Ajudar a les persones grans a fer aquelles activitats
que contribueixen a mantenir o recuperar la salut,
per fomentar-ne l´autonomia i procurar-li el màxim
benestar físic, psíquic i social, incorporant a la
pràctica els principis ètics i legals que guien la
professió.
Elaborar el Pla de Cures.
Realitzar cures específiques.
Intervenir en el procés d’acollida de les persones
grans, recollir i aportar informació sobre els aspectes
funcionals de l'àmbit d'infermeria que cal que
coneguin per tal de facilitar-ne la integració i
l'adaptació al centre, tant de la persona com de la
família.
Valorar la persona a l'ingrés i elaborar el Pla
d'atenció d'infermeria (PAI).
Vetllar, conjuntament amb la resta de l'equip, per la
correcta adaptació de la persona usuària i de la
família respectant els costums relacionals i la
diversitat cultural.
Afavorir la integració dels familiars en el procés
d'atenció i en la cobertura de les necessitats
afectives i relacionals de la persona, conjuntament
amb la resta de l'equip.
Vetllar perquè s'acompleixin les normes de
confidencialitat de les persones usuàries i el
respecte al dret a la intimitat.
Participar en les sessions interdisciplinàries per tal
d'elaborar, avaluar i modificar el Pla individual
d'atenció de cada persona.
Aplicar les tècniques pròpies d'infermeria.
Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de
la medicació i dels tractaments prescrits pel
professional mèdic.
Fer una avaluació continuada de les necessitats
bàsiques de les persones ateses.
Potenciar mesures preventives i d'educació sanitària
en coordinació amb els equips d'atenció primària.
Planificar i realitzar actuacions d'educació sanitària.

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL:



































REQUISIS IMPRESCINDIBLES:

En cas de presentar-se una alteració de l'estat de
salut d'un/a usuari/ària, en absència del/de la
metge/essa del centre residencial, prendre les
mesures adreçades a garantir una adequada
atenció sanitària, d'acord amb el protocol establert
en el centre.
Identificar i oferir les atencions de confort, ajuda i la
informació adient a la persona, família i persones de
l'entorn en el procés de morir.
Vetllar per tal d'evitar l'excés de pràctica mèdica o
aferrissament terapèutic.
Elaborar, revisar i avaluar periòdicament els
protocols assistencials propis de l'àmbit d'infermeria.
Participar en les sessions adreçades a la
planificació, la programació i l'organització de les
tasques assistencials.
Establir la comunicació interna entre els diferents
torns de treball i registrar de forma escrita la
informació necessària per tal de garantir la
continuïtat assistencial.
Fer el control i el seguiment de les sortides de les
persones per visita mèdica (consultes externes i
hospital) en coordinació amb la resta de l'equip.
Participar en l'elaboració de la memòria anual del
centre i facilitar les dades relatives a l'àmbit de la
seva competència.
Planificar, coordinar, fer el seguiment i l'avaluació de
les tasques assistencials del personal auxiliar de
gerontologia, en tot allò que pugui conduir a una
millora de la qualitat per tal de garantir la correcta
satisfacció de les necessitats de la persona.
Col·laborar amb altres professionals per donar el
màxim confort a la persona en el procés terminal
amb les tècniques pròpies d'infermeria.
Col·laborar en la formació del personal en
pràctiques.

ORIGINAL I CÒPIA de:








Grau o Diplomatura en infermeria.
DNI o NIE
Currículum vitae.
Nivell C de català o equivalent.
Acreditar certificació consistent de no haver estat
condemnat per sentència ferma en algun dels
delictes previstos a LOPJM (*)
Declaració responsable, degudament emplenada.
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola hauran de posseir els coneixements de
llengua castellana de nivell superior. Als efectes
d’exempció, les persones aspirants hauran
d’acreditar alguna de les següents opcions:
- haver cursat la primària, la secundària i el
batxillerat a
Espanya
- certificat d’aptitud en espanyol per a estranger/a
expedit per escola oficial d’idiomes.
- diploma espanyol (nivell superior) que estableix
el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o
equivalent o certificació acadèmica que acrediti

haver superat totes les proves dirigides a
l´obtenció d’aquest.
En el cas que no es pugui acreditar mitjançant
aquestes opcions, el nivell de castellà es valorarà a
l´entrevista.

TIPUS DE CONTRACTE:

TEMPORAL

DURADA DEL CONTRACTE:

DEPENENT DEL LLOC DE TREBALL A SUBSTITUIR

JORNADA:

COMPLETA / PARCIAL

HORARI

Mati / Tarda/ Partit

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Retribució bruta anual: Segons Conveni aplicable.

LLOC DE TREBALL

Residència avis Amposta

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT:

Els candidats hauran de superar la prova de l’entrevista
personal per a poder continuar amb el procés de selecció.
La no superació de l´entrevista implica l'exclusió del
candidat del procés de selecció. Així mateix, es valorarà
experiència laboral el llocs de treball similars.

OBSERVACIONS:

Els interessats hauran de
presentar documentació i
sol·licitud a les dependències de la Secretaria de l´Hospital
Comarcal d´AMPOSTA al carrer Jacint Verdaguer número
11-13 43870 Amposta, horari de 9.00 a 13.00 hores.

