CONVOCATÒRIA DE 1 PLAÇA PER A AUXILIAR INFERMERIA / TCAI
SOCIOSANITARI TORN NIT
REF. 31/2021
S’integrarà a Salut Catalunya Central – Hospital Sant Bernabé (SCC-HSB), empresa de dret públic del
Departament de Salut. El centre ofereix atenció urgent, atenció especialitzada mèdica i quirúrgica, tant
d’hospitalització com ambulatòria, i atenció sòcio-sanitària, a la població de referència (comarca del
Berguedà i zones limítrofs). Disposa de 90 llits d’hospitalització. Anualment s’hi atenen, de mitjana, 30.000
urgències i es realitzen 4.500 altes (mèdiques i quirúrgiques). Actualment, l’hospital de Sant Bernabé es
troba immers en un procés de transformació integral i estratègica que abasta tots els processos,
especialment en el vessant assistencial i la transformació tecnològica i digital.
Requisits :


Cicle Formatiu de Grau Mitjà, o Formació Professional equivalent, de tècnic/a en cures
auxiliars d'Infermeria, amb titulació expedida per l'organisme competent o degudament
homologada per aquest.

Valorarem :






Experiència en atenció a pacients geriàtrics
Capacitat de treball en equip multidisciplinar.
Orientació a la millora contínua.
Interès per a la docència
Formació complementària relacionada amb el lloc de treball

Tasques a desenvolupar:






Aplicar cures auxiliars d’Infermeria al malalt/a per atendre les necessitats bàsiques d’ordre
fisiològic.
Col·laborar en la prestació de suport psicològic i d’educació sanitària.
Tenir cura de les condicions sanitàries de l’entorn del/la pacient i del material sanitari
utilitzat a la seva unitat.
Participar en les activitats de formació per auxiliars d’infermeria de la seva unitat i
generals que es realitzin
Col·laborar en la consecució dels objectius de qualitat de la seva àrea.

Oferim:







Contracte indefinit 100% de jornada
Treballar en ritme de setmana curta i setmana llarga.
Retribucions segons el II Conveni del Hospitals d’Aguts Concertats amb el Servei
de la Salut.
Formació continuada.
Incorporació immediata.
Torn nit

Català

Interessats/des :
Enviar currículum a convocatories@hsb.cat, del 28 de maig fins el 11 de juny de 2021
Els candidats que no guanyin la convocatòria, si ho desitgen podran formar part de la bossa de suplents.
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