OFERTA DE TREBALL INFERMERS/ES A TEMPS PARCIAL
PER A L’HOSPITAL D’ATENCIÓ INTERMÈDIA
DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI
El Parc Sanitari Pere Virgili, ubicat a la ciutat de Barcelona, és una empresa pública que gestiona
serveis d'atenció intermèdia i atenció primària i té com a missió prestar atenció intermèdia sanitària
i social de qualitat, amb un model integral biopsicosocial i de promoció de l'autonomia.
Seleccionem professionals de l´àmbit de la infermeria per incorporar de manera estable en el nostre
equip d´hospitalització. Oferim jornades a temps parcial, en els torns de matí i de tarda amb
contracte inicial d´interinitat fins a resolució de convocatòria.
Funcions a desenvolupar


Proporcionar una atenció al pacient mitjançant la prestació d'unes cures d'infermeria de màxima
qualitat i seguretat pel pacient, realitzant les activitats i/o tècniques pròpies dels professionals
d’infermeria en un centre d’atenció intermèdia, derivades del procés assistencial propi,
compartit o delegat.

Perfil sol·licitat




Formació requerida. Grau o Diplomatura en Infermeria, expedit per una universitat espanyola
o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
Competències/Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats
comunicatives i empatia.
Valorable. Motivació i experiència en atenció al pacient geriàtric.

Condicions del lloc de treball







Contracte a jornada parcial d’interinitat fins a resolució de convocatòria.
S’ofereix contracte estable amb jornades de treball distribuïdes en caps de setmana i
festius, amb un descans en cap de setmana en una seqüència d’un de cada tres. És possible
triar torn de matí o de tarda.
Possibilitat voluntària d'ampliar la jornada parcial fent jornades complementàries durant la
setmana.
Incorporació immediata.
Oferim formació continua a tots els professionals a través tant del nostre Pla de formació
Intern com de les convocatòries del Pla d´Ajudes a la formació.
Retribució: segons el II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció
primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el SCS (SISCAT).

Procés de selecció
Les persones interessades a participar en el procés de selecció hauran d'enviar CV actualitzat al
correu seleccio@perevirgili.cat fins el 30 de setembre del 2021 indicant les preferències de torn.

Barcelona, 17 de agost 2021

