
 
OFERTA DE FEINA 

 
INFERMERIA - RESIDENCIA PONENT LLEIDA (NITS) 

 
Àmbit d'activitat: Gent Gran / Sociosanitari 

 
Funcions:  
 

 Vigilar i atendre a les persones usuàries, en el Torn de Nit. 
 Preparar i administrar els fàrmacs segons prescripcions facultatives 
 Prendre la pressió, el pols i la temperatura. 
 Col·laborar amb el personal mèdic preparant el material, i els fàrmacs que hagi 

d'utilitzar. 
 Correcta organització i administració dels medicaments.  
 Actualització de les dades que consten en el document de control d'assistència de cada 

persona . 
 Ordenar les històries clíniques 
 Realitzar comandes de farmàcia, analítica 
 Accés de les persones als recursos sanitaris públics sens perjudici de l'existència 

d'altres recursos sanitaris. 
 Condicions higièniques de l'establiment, de les persones residents i del personal. 
 Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció de les persones usuàries 

i de la seva aplicació. 
 

Número de vacants:  
- 2 

 
Formació: 

- Grau /Diplomatura en Infermeria. 
- Valorable disposar de formació complementaria en àmbit geriatria. 

Població:  
- Lleida 

 
Retribució (€/any) :  

- A partir de 24.386.60€ bruts anuals per 14 pagues. Plus Nocturnitat i Plus Festiu. 
 
Requisits:  

- Tenir 1 any d'experiència mínim coordinant equip d’Infermeria. 
- Molt valorable formació complementaria en geriatria. 

 
Jornada setmanal:  

- Completa  
- Torn horari: de 21:15 a 8:00h. Descans inter setmanal i caps de setmana alterns.  

 
Tipus de contracte:  

- Indefinit des del primer dia. 
 
Competències i habilitats: 

- Capacitat de treball en equip.  
- Capacitat organitzativa. Habilitats socials.  



- Persona resolutiva.  
- Presa de decisions de forma àgil i eficaç.  
- Flexibilitat i afrontament de nous reptes. Promoció del benestar de les persones ateses.  
- Capacitat d’improvisació. 

 
Observacions: 

- Incorporació finals de Desembre/21. 
 
Interessats/des enviar el currículum vitae actualitzat i carta de motivació (aquesta segona és 
opcional), a l’atenció de Licinia Jimenez al següent correu: 

ljimenez@clece.es 


