La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent de CatSalut
que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Soci-Sanitaris, centres de
rehabilitació i diversos Centres d’Atenció Primària amb els respectius dispensaris, selecciona:

INFERMER/A per als serveis d’Atenció Domiciliària Integral
El model d’Atenció Domiciliària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva es un model transversal
que ofereix atenció en els diferents àmbits assistencials; l’atenció primària, l’hospitalària i la
sociosanitària. Aquest fet permet oferir una atenció a domicili de qualitat orientada a l’usuari i al seu
nucli familiar que garanteix la continuïtat assistencial i que està basada en el treball multidisciplinari dels
professionals i la coordinació assistencial.
Més informació a: https://salutms.cat/servei/serveis-datencio-domiciliaria/

Lloc de treball
 Vacant per a l’equip d’Atenció Domiciliaria Integral de la CSMS
 Possibilitat de treballar en els diferents àmbits assistencials de l’Atenció Domiciliaria Integral:
 Hospitalització a domicili
 PADES
 Atenció domiciliaria de primària
 Gestora de residències

Es requereix
 Diplomatura/Grau en Infermeria
 Carnet de conduir i vehicle propi

Es valora
 Els anys d’experiència professional
 Anys d’experiència en l’àmbit de l’atenció domiciliària
 Formació continuada en l’àmbit de l’atenció domiciliària
 Competències en: Treball en equip, pensament crític, capacitat de decisió i innovació.

S’ofereix






Contracte Interinitat (pendent a convocar)
Horari diürn + roda de caps de setmana
Jornada Completa
Incorporació immediata o a determinar amb el candidat/a
Conveni SISCAT + desplaçaments als domicilis
En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència DUIHAD22 abans del
31 d’octubre del 2022 a: rrhhd@salutms.cat.
Per qualsevol dubte: 691435639 WhatsApp o 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 Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent de CatSalut
que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Soci-Sanitaris, centres de
rehabilitació i diversos Centres d’Atenció Primària amb els respectius dispensaris, selecciona:

ENFERMERO/A para los servicios de Atención Domiciliaria
Integral
El modelo de Atención Domiciliaria de la Corporació de Salut del Maresme y la Selva es un modelo
transversal que ofrece atención en los diferentes ámbitos asistenciales; la atención primaria, la
hospitalaria y la sociosanitaria. Permite ofrecer una atención a domicilio de calidad orientada al usuario
y a su núcleo familiar que garantice la continuidad asistencial y que esta basada en el trabajo
multidisciplinario de los profesionales y la coordinación asistencial. Mas información en:
https://salutms.cat/servei/serveis-datencio-domiciliaria/

Lugar de trabajo
 Vacante para el equipo de Atención Domiciliaria Integral de la CSMS
 Posibilidad de trabajar en los diferentes ámbitos asistenciales de la Atención Domiciliaria Integral:
 Hospitalización a domicilio
 PADES
 Atención domiciliaria de primaria
 Gestora de residencias

Se requiere
 Diplomatura/Grado en Enfermería
 Carné de conducir y vehículo propio

Se valora
 Los años de experiencia profesional
 Años de experiencia en el ámbito de la atención domiciliaria
 Formación continuada en el ámbito de la atención domiciliaria
 Competencias en: Trabajo en equipo, pensamiento crítico, capacidad de decisión e innovación.

Se ofrece






Contrato de Interinidad (pendiente a convocar)
Horario diurno + rueda de fines de semana
Jornada Completa
Incorporación inmediata o a determinar con el candidato/a
Convenio SISCAT + desplazamientos a los domicilios
En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un currículum vitae actualizado con la referencia DUIHAD22 antes del
31 de Octubre del 2022 a: rrhhd@salutms.cat.
Para cualquier duda: 691435639 (WhatsApp) o 937 690 201 ext. 2179 – 2115 (Desenvolupament de Recursos Humans)

La Corporació 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.

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

