
 Centre: Randstad Consultores  
 
 Àmbit d'activitat: Gent gran 
 
 Àrea: Assistencial 
 
 
 Funcions:  

Randstad Healthcare, líder en la provisió de serveis integrals de RH per al             
sector sanitari, selecciona per a important centre residencial, un/a         
infermer/a per a un centre en Barcelona, zona Torre Baró 
Centre residencial amb 90 residents + 16 de centre de dia 
En relació en el procés d'acolliment: 
-Comunicar eficaçment, entendre a les persones i transmetre de forma clara           
la informació requerida. 
-Planificació i organitzar el pla d'atenció orientat a la persona atesa i d'acord             
a les seves necessitats i 
expectatives. 
- Escoltar i entendre pensaments i sentiments o preocupacions que es           
generen pel propi procés 
d'adaptació de les persones i de les seves famílies, juntament amb la resta             
de l'equip professional. 
- Afavorir la integració dels familiars en el procés d'atenció i en la cobertura              
de les necessitats afectives i 
relacionals de la persona, conjuntament amb la resta de l'equip. 
- Utilitzar la informació exclusivament per la labor realitzada i respectar els            
principis de confidencialitat. 
En relació a l'estada: 
- Mantenir actualitzats els coneixements per a l'aplicació de tècniques          
pròpies d'infermeria. 
- Planificar, organitzar, preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de           
la medicació i tractaments 
prescrits. 
- Observar, avaluar i detectar necessitats i expectatives de les persones           
ateses, així com saber planificar 
objectius, accions, terminis i recursos per a aconseguir-los. 
- Mantenir actualitzats els coneixements per a potenciar les mesures          
preventives i la promoció de la salut. 
- Realitzar un correcte control i seguiment de la persona atesa en            
coordinació amb la resta de l'equip. 
- Establir relacions amb altres membres de l'equip professional i altres           
recursos sanitaris que asseguri la 
continuïtat assistencial de la persona atesa. 
- Tenir els coneixements tècnics específics per a actuar davant un canvi en             
l'estat de salut de l'usuari per a 
garantir una correcta atenció. 
- Resoldre situacions difícils, tenir autocontrol i capacitat de reacció en           
situacions que requereixin una 
resposta urgent, eficaç i eficient davant nous requeriments. 
 
 



 
 
 

 Número de vacants: 1 
 

 Població:  Barcelona 
 
 País:  Espanya 
 
 Província: Barcelona 
 
 Retribució (€/any) :  18.000 - 30.000 € 
 
 Requisits: Diplomatura o Grau en Infermeria 1 any d'experiència 
 
 S'ofereix:  Horari de dilluns a divendres de 14:30 a 22 hores, i 1 cap de setmana cada 5, i un festiu 
cada 5. 
 
Contracte indefinit 
 
Salari de 23000€ en 14 pagues 

 
 Jornada setmanal:  Completa  
 
 Torn horari: Tarda de 14:30 a 22 h, i 1 cap de setmana cada 5, i 1 festiu cada 5 
 
 Tipus de contracte:  Indefinit 
 
 Observacions:  Incorporació immediata 
 
Jornada anual hores1792 
 
Requereix vehicle propiNo 
 
Contactar con Jordi Moreno 
 
mail: jordi.moreno@randstad.es 
 
teléfono: 661 993 128 
 
 

mailto:jordi.moreno@randstad.es

