
OFERTA DE TREBALL: BORSA DE TREBALL DE DIETISTA PER ALS  DIFERENTS 
CENTRES DE FUSSMONT 
 

DATA PUBLICACIÓ: 
 

30/05/2019 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: 
 

Borsa de treball de dietista per cobrir llocs temporals. 

CATEGORIA: 
 

Dietista 

DEPARTAMENT 
 

Centres de Fussmont. 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS: Depenent de la disponibilitat 

TERMINIS: 
 

 Presentació de sol·licituds del 30/05/2019 fins al 
30/06/2019. 

 Publicació del personal en borsa: 01/07/2019 
 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL:  Realitzar de forma autònoma el recompte de dietes de tots 

els serveis de cuina. 

 Preparació d’etiquetes pel servei del hospital comarcal 

d’Amposta. 

 Registre I control del APPCC de cuina i Hospital comarcal 

d’Amposta. 

 Supervisió de les dietes del servei d’ajuda a domicili. 

 Preparació dels plats del servei del Hospital comarcal 

d’Amposta. 

 
REQUISITS IMPRESCINDIBLES: Original i fotocòpia de: 

 Diplomatura Universitària o Grau en Nutrició Humana i 
Dieta.   

 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: 
 

DEPENENT DEL LLOC DE TREBALL A SUBSTITUIR 

JORNADA: 
 

COMPLETA / PARCIAL 

HORARI 
 

Mati / tarda 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Retribució bruta anual: Segons Conveni 

LLOC DE TREBALL 
 

Residència avis Amposta 

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT: Els candidats hauran de superar cadascuna de les 2 proves per a 
poder continuar amb el procés de selecció. La no superació 
d'alguna de les 2 proves implica l'exclusió del candidat del procés 
de selecció. Així mateix, es valorarà el currículum, experiència 

http://www.fussmont.cat/wp/wp-content/uploads/2019/02/SOL.LICITUD.pdf


laboral el llocs de treball similars dels candidats. Les proves que 
es realitzaran són les següents:  

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

2. 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 

 


