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OFERTA DE TREBALL
INFERMER/A MITJA JORNADA - RESIDÈNCIA DISCAPACITATS

NIF: G-64821309

FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS entitat sense ànim de lucre dedicada a oferir serveis orientats a
donar resposta a les necessitats d’atenció, assistència i promoció personal, familiar i social de les
persones amb discapacitat intel·lectual en edat adulta, en funcionament des de l'any 1963, cerca
un/a infermer/a pel torn de tarda al centre la Carena, localitzat a Sabadell.
Funcions
 Realitzar seguiments i controls sistemàtics
 Realitzar atenció preventiva a través de controls
 Valorar i fer el seguiment de la dieta alimentària, conjuntament amb el metge.
 Aplicar les tècniques pròpies d'infermeria
 Preparar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits.
 Fer el seguiment de les accions que durà a terme el professional d’atenció directa, respecte al
procés d’atenció a la salut.
 Elaborar els informes d’infermeria quan s’estimi convenient a pares, xarxa socio-sanitària, o
d’altres entitats.
 Gestionar les dades contingudes en la història clínica, actualitzant l’expedient sistemàticament.
 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.
 Vetllar perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el
respecte al dret a la intimitat.
Requisits
 Títol de Grau d’infermeria
 Preferiblement amb formació i experiència en el camp de la discapacitat intel·lectual i/o
trastorns de conducta (centre residencial, escola d’educació especial...)
S’ofereix
 Treball estable i amb torn fix
 Entorn de treball col·laboratiu, acompanyat per un equip tècnic amb àmplia experiència
professional en l’àmbit, formant part de reunions sistemàtiques de participació, comunicació i
opinió entre professionals. I amb el suport d’un potent equip de professionals d’atenció directa.
 Pla de Formació anual que contempla formació inicial així com formació continua interna i
externa que respon a les necessitats detectades des de l’avaluació tècnica o
proposades pel propi professional
 Mitja jornada: 50% jornada laboral
 Torn tarda:
o Període de vacances (Setmana Santa, juliol, agost, primera quinzena de setembre i Nadal)
De dilluns a divendres, torn tarda
o Fora de període de vacances - Dilluns i dimecres torn tarda
o 1 cap de setmana al mes de 9:30h a 19:30h
 Retribució: 12.500 euros/bruts anuals + plus cap de setmana + plus festius
Contacte: Enviar cv a rrhh@atendis.cat

Sabadell, 1 de març de 2019

