Vacant
Auxiliar d Infermeria
Busquem una persona per a incorporar-se a l’Escola Bressol Municipal Trencadís de Barcelona
Cal una persona proactiva, dinàmica, flexible, organitzada i eficient.
Ref: VACANT AUX INFERMERIA TRENCADIS

Formació

TCAI
Es valorarà formació addicional en Manipulació d aliments
Imprescindible català i castellà escrit molt acurat
Es valorarà altra formació addicional.

Funcions
principals

Proporcionar cures auxiliars a l’infant amb pluridiscapacitat; realitzar cures bàsiques, donar de
menjar amb les cures necessàries d’anticipació; preparació d’alimentació sota supervisió de la
Infermera del centre; proporcionar higiene segons necessitats; col·laborar, per indicació médica
i del personal sanitari (Infermera) en l’administració de medicació per via oral i inhalada;
col·laborar a mantenir i desenvolupar activitats de promoció i qualitat en la institució.
Recollir i impulsar accions saludables; participació en l’intercanvi informatiu amb la família;
canvis de posicionament i control de zones de pressió segons el protocol; higienes-canvis de
bolquer del nen/a segons protocol; recollida de dades clíniques i signes segons indicacions de la
infermera del centre; recollida i identificació de signes i manifestacions d’alerta; administració
segons pauta medica de medicació crònica; activitats de lleure en qualitat de promoció de la
salut.

Competències i
requeriments

Autonomia, responsabilitat i capacitat d'organització personal i planificació
Capacitat d’iniciativa, creativitat i versatilitat
Capacitat, disposició i flexibilitat per a treballar en equip interna i externament
Orientació al resultat
Capacitat i disponibilitat per treballar sota terminis estrictes
Flexibilitat per l'assumpció de tasques i funcions diverses relacionades amb el Departament
Facilitat per a les relacions interpersonals

Dependència
Jeràrquica

Infermera de l’entitat

Jornada

15 hores setmanals
De setembre a juliol

Sou brut
Altres

Segons barem de l entitat
Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció
Només s’acceptaran CV enviats per correu electrònic amb la referència de la oferta a l’assumpte
dirigits a. marmartinez@nexefundacio.org i mariagradillas@nexefundacio.org
Data màxima: 5 de setembre de 2022

Es valorarà:
▪

Experiència prèvia

