
 
OFERTA DE LLOC DE TREBALL 

 

Infermer/a salut llar ALBA 
 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT: 
L'Associació Alba és una organització de gestió ètica i solidària i que té com a missió acompanyar a les persones 

en la realització dels seus desitjos i il·lusions oferint recursos i serveis de qualitat i promovent un territori inclusiu 

i compromès. www. aalba.cat 

Els nostres valors són: Compromís social amb les persones i el territori, emprenedoria  i innovació i 

responsabilitat.  

Som un equip de 300 professionals que apostem pel treball d' equips autogestionats on es fomenta el 

repartiment de responsabilitat i la presa de decisions afavorint el creixement personal i professional dins l’entitat.  
 

DATA GENER  2022 

SERVEI: Llar Alba 

TASQUES A DESENVOLUPAR:  
- Seguiment dels casos mèdics de les persones usuàries. 

- Control i seguiment de les constants bàsiques de les persones usuàries. 

- Coordinació amb la doctora i infermera de capçalera del ABS Tàrrega. 

- Gestió i organització de la medicació. 

- Aplicació de les cures que siguin necessàries. 

- Realització de proves PCR segons evolució de la pandèmia. 

- Acompanyaments mèdics quan siguin necessaris. 

- Treball en equip i coordinació amb altres serveis i àrees de l’entitat i externes. 

- Utilització de la metodologia de planificació centrada en la persona. 

FORMACIÓ:  
Titulació mínima, diplomatura o grau d’infermeria. 
 

PERFIL PROFESSIONAL:   
Es valorarà l’experiència en treball amb persones amb capacitats diferents  

Es necessita una persona amb: 

- Empatia  

- Habilitats de comunicació  

- Iniciativa 

- Flexibilitat 

- Capacitat d’organització 

- Implicació i treball en equip  

- Flexibilitat horària. 

DISPONIBILITAT: Immediata 
 

DATA D’INCORPORACIÓ: 15 de febrer de 2022 
 

JORNADA: 20h/setmana.                                                  
 

UBICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL: Tàrrega (Lleida) 

Grup B4 tècnic o suport a referents de les àrees Conveni Laboral Grup Alba  
Salari brut anual: 19.600€/any bruts (jornada completa) 
Contracte: Temporal amb possibilitat de passar a fixe. 

Enviar currículums: 
 

 Pilar Font pfont@aalba.cat o posar-vos en contacte a través de telèfon 

mailto:pfont@aalba.cat


 


