La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del Servei
Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres Hospitals SociSanitaris, centres de rehabilitació i diversos Centres d’Atenció Primària amb els respectius dispensaris,
selecciona:

INFERMER/A PER SOCIOSANITARI
Lloc de treball
Es seleccionen infermer/es per entrar a formar part de l’equip de treball dels centres sociosanitaris de la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, entitat integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei
Català de la Salut. Si tens ganes de treballar a l’àmbit sociosanitari comptem amb dos centres a la zona
de la Selva, Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar i l’Hospital Asil Sant Jaume de Blanes.
Els professionals que s’incorporin entraran a treballar a un equip de treball interdisciplinari i consolidat,
a qui es fomenta la formació continuada i la docència. Les tasques es desenvoluparan en la cura del
pacient de llarga estada, pal·liatiu i/o convalescència amb necessitats de cura de nafres, rehabilitació
física i/o neurològica, reeducació sanitària per alta domicili i estabilitat trastorns de conducta.

Es requereix
 Grau o Diplomatura en Infermeria.

Es valora
 Els anys d’experiència aportats.
 Formació continuada.

S’ofereix
 Contracte laboral temporal de 3 anys de durada amb possibilitat de continuïtat
 Jornada Completa amb horari diürn (matins i tardes)
 Incorporació immediata o a determinar.

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència DSOCIO22
abans del 31 de Desembre del 2022 a: rrhhd@salutms.cat
Per qualsevol dubte: 691435639 / 937 690 201 ext. 2179 – 2115 (Desenvolupament de Recursos Humans)

La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI,
prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.
Les dades personals contingudes en el present document gaudeixen de la protecció prevista en el Títol II de la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A l'efecte de l'esmentada Llei orgànica vaig ser informat
prèviament i declaro l'exactitud i veracitat de les dades contingudes en el present document i autoritzo la seua utilització per a
la intermediació amb les ofertes de treball. Aquestes dades no es podran emprar per a finalitats incompatibles amb aquells per
als quals foren recollits

La Corporación de Salud del Maresme y la Selva, como Red Integrada de Servicios dependiendo del
Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) que gestiona los Hospitales Comarcales de Calella y Blanes, tres
hospitales sociosanitarios, centros de rehabilitación y diferentes centros de atención primaria con sus
respectivos dispensarios, selecciona:

ENFERMERO/A PARA SOCIOSANITARIO
Puesto de Trabajo
Se seleccionan enfermero/as para entrar a formar parte del equipo de trabajo de los centros
sociosanitarios de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, entidad integrada en la red pública
de proveedores del Servicio Catalán de la Salud. Si tienes ganas de trabajar en el ámbito sociosanitario
contamos con dos centros en la zona de la Selva, Hospital Sociosanitario de Lloret de Mar y el Hospital
Asil Sant Jaume de Blanes. Los profesionales que se incorporen entrarán a trabajar en un equipo de
trabajo interdisciplinario y consolidado, al que se fomenta la formación continuada y la docencia. Las
tareas se desarrollarán en el cuidado del paciente de larga estancia, paliativo y/o convalecencia con
necesidades de cuidado de llagas, rehabilitación física y/o neurológica, reeducación sanitaria por alta
domicilio y estabilidad trastornos de conducta

Se requiere
 Diplomatura/Grado en Enfermería.

Se Valora
 Los años de experiencia aportados.
 Formación continuada en enfermería.

Se ofrece
 Contrato laboral de 3 años de duración con posibilidades de continuidad.
 Jornada Completa con horario diurno (mañanas y tardes).
 Incorporación inmediata o a determinar.
La Corporación reserva plazas para las personas que superan el tanto por ciento de minusvalía exigido por la ley
LISMI, priorizándolos con igualdad de condiciones en el proceso de selección.

En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un currículum vitae actualizado con la referencia
DSOCIO22 antes del 30 de Diciembre del 2022 a: rrhhd@salutms.cat
Para cualquier duda: 937 690 201 ext. 2179 - 2972 (Desarrollo de Recursos Humanos) o 691435639 (whatsApp)

Les dades personals contingudes en el present document gaudeixen de la protecció prevista en el Títol II de la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A l'efecte de l'esmentada Llei orgànica vaig ser informat
prèviament i declaro l'exactitud i veracitat de les dades contingudes en el present document i autoritzo la seua utilització per a
la intermediació amb les ofertes de treball. Aquestes dades no es podran emprar per a finalitats incompatibles amb aquells per
als quals foren recollits

