
 
 

 

OFERTA DE TREBALL: PODÒLEG. 
 

DATA PUBLICACIÓ: 
 

08/02/2019. 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL: 
 

PODÒLEG. 

CATEGORIA: 
 

PODÒLEG 

DEPARTAMENT 
 

PODÒLEG 

LLOCS DE TREBALLS 
OFERTATS: 

1 

TERMINIS: 
 

 Presentació de sol·licituds del 11/02/2019 fins al 
21/02/2019. 

 Publicació d’admesos i exclosos: 22/02/2019. 

 Inici i finalització de les proves: del 25 al 28 de febrer 
2019. 

 Resultat final 01/03/2019. 

 Data prevista incorporació: 04/03/2019 
 

FUNCIONS DEL LLOC DE 
TREBALL: 

 Explora i identifica malalties associades al peu. 

 Explora i diagnostica al/la pacient i, si detecta que la 
malaltia va més enllà de dificultats que pugui presentar el 
peu el/la deriva a l'especialista adequat. 

 Cuida i tracta les malalties del peu, mitjançant les 
següents tècniques mèdiques: 

o Quiropòdia: tècnica per tractar les alteracions de 
la pell com callositats o durícies; les alteracions 
de les ungles com ungles encarnades o 
deformades; i les infeccions com fongs i 
papil·lomes. 

o Cirurgia podològica: tècnica quirúrgica per sanar 
problemes als peus com el dit de martell, dit en 
urpa, i galindons, entre altres. 

o Ortopèdia: tècnica per tractar les deformacions 
mitjançant pròtesis o plantilles especials al peu 
com el peu buit, peu pla o peu valg. 

 Resol puntualment problemes neurològics i traumàtics 
dels peus ocasionats per cops o accidents. 

 Aplica tècniques de cura i manteniment a col·lectius 
professionals que pateixen més dels peus per la seva 
feina. Per exemple: els esportistes, artistes o persones 
dependents. 

 Prescriu fàrmacs adequats per al tractament dels peus. 

 Col·labora amb altres professionals sanitaris en 
l'adaptació i ús de pròtesis o ajuts tècnics segons les 
condicions físiques, psicològiques i socials del/la pacient. 

 Realitza una gestió clínica centrada en el/la pacient i fa un 
ús eficient dels recursos sanitaris. 

 Documenta clínicament cadascun dels casos dels/les 
seus/ves pacients. 

 Assegura la confidencialitat de cada pacient. 

http://www.fussmont.cat/wp/wp-content/uploads/2019/01/SOL.LICITUD.pdf


 
 

 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: Original i fotocòpia de: 

 Diplomatura en podologia. 

 DNI. 

 Currículum Vitae. 

 Nivell C de català o equivalent, les que no acreditin 
aquest nivell tindran que realitzar una prova. 

 Acreditar certificació consistent a no haver estat 
condemnat per sentència ferma en algun dels delictes 
previstos a la LOPJM. 

 
TIPUS DE CONTRACTE: 
 

 
TEMPORAL 

DURADA DEL CONTRACTE: 
 

12 mesos 

JORNADA: 
 

PARCIAL 

HORARI 
 

Mati / tarda 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Retribució bruta anual: 1.467,36€ 

LLOC DE TREBALL 
 

Residència avis Amposta 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROCEDIMENT: 

Els candidats hauran de superar cadascuna de les 3 proves per a 
poder continuar amb el procés de selecció. La no superació 
d'alguna de les 3 proves implica l'exclusió del candidat del procés 
de selecció. Així mateix, es valorarà el currículum, experiència 
laboral el llocs de treball similars dels candidats. Les proves que 
es realitzaran són les següents:  

1. Un cas pràctic eliminatori.  Cal aprovar el cas pràctic per 
passar a la següent fase. 

2. Realització d'un test psicotècnic, també eliminatori. Per 
tant, el candidat precisa un APTE per poder continuar a la 
següent fase. 

3. Entrevista personal ( puntuació màxima: 10 punts ) 
OBSERVACIONS: Els interessats hauran de  presentar documentació i sol·licitud al 

departament de RRHH de dimarts de 9 a 12 i dijous de 15 a 17 al 
carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta 

 

 


