
OFERTA DE TREBALL: AUXILIARS D'INFERMERIA DE GERIATRIA  

CODI OFERTA: 
 

09 2021 24370 

CATEGORIA: 
 

GEROCULTOR/A 

DEPARTAMENT 
 

Residència avis i àvies. 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS: 2 

TERMINIS: 
 

Presentació de sol·licituds fins el 12/01/2022 
 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL: •Participar, conjuntament amb altres professionals de l’equip 

interdisciplinari, en la recepció i acollida de la persona usuària. 

• Responsabilitzar-se de la tutoria de la persona usuària segons 

el sistema utilitzat pel centre i fer-ne el seguiment, observant 

els 

canvis que es puguin produir. 

• Fomentar l’autonomia d’acord amb les seves necessitats i 

indicacions del Pla individual d’atenció interdisciplinària (PIAI). 

• Procurar que l’usuari es trobi com a casa i en un ambient 

familiar. 

• Promoure, ajudar o realitzar la higiene personal, en funció de 

les seves necessitats i del PIAI. 

• Vigilar i promoure la cura i imatge personal. 

• Atendre i prevenir problemàtiques en eliminació i controlar la 

incontinència d’esfínters. 

• Prevenir les úlceres per pressió (hidratació de la pell, utilització 

de coixins, canvis posturals). 

• Proporcionar i administrar els aliments facilitant la ingesta en 

aquells casos que ho requereixin i amb la correcta utilització dels 

mitjans tècnics, si és necessari. 

• Detectar si la dieta pautada s’adapta a les necessitats de 

l’usuari. 

• Col·laborar en la correcta administració de medicaments i la 

realització de determinades cures d’acord amb les directrius del 

personal sanitari. 

• Mantenir l’ordre de l’habitació i les condicions 

higienicosanitàries de l’habitació i dels seus efectes personals. 

• Col·laborar en el manteniment de les ajudes tècniques 

(pròtesis, 

ortesis, cadira de rodes, caminadors, bastons, contencions...). 

• Aplicar les tècniques bàsiques de prevenció d’accidents 

segons els protocols de seguretat. 

• Preparar la persona pels trasllats 

 

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


REQUISITS :  Títol de CFGM Atenció a persones en situació de 
dependència o CFGM cures d´auxiliar infermeria 
equivalent en anteriors sistemes educatius o 
certificat de professionalitat acreditat pel SOC 
d´Atenció Sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials o certificat dels programes 
Acredita´t i/o Qualifica´t. 

 DNI. 
 Currículum Vitae. 

 Nivell A de català o equivalent o superior, en el cas 

que no es pugui acreditar, es valorarà a 

l´entrevista. 

 Dones víctimes de violència masclista, en situació 
d’atur inscrites al Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya com a demandants d'ocupació no 
ocupades (DONO).  

 Dones en situació d’atur inscrites al Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya com a demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO). Es prioritzarà la 
participació en el programa de dones 
monoparentals, dones amb responsabilitats 

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

  
 

DURADA DEL CONTRACTE: 
 

12 MESOS 

HORARI 
 

Mati / tarda / nit 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Retribució bruta anual: Segons Conveni 

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT: Els candidats hauran de superar l’entrevista personal. 
 

1. Entrevista personal ( puntuació màxima: 10 punts ). 
 

OBSERVACIONS: Els interessats hauran d’inscriure’s al SOC detallant 
l’identificador de l’oferta. 09 2021 24370 

 


