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L’INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE GIRONA (IAS), l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), és una 

institució pública, en constant creixement, que proporciona a la població atenció especialitzada, atenció a la 

salut mental, atenció primària, sociosanitària i social. I ho fa a través dels centres i serveis del Parc Hospitalari 

Martí i Julià de Salt, on s'ubica també l'Hospital Santa Caterina, de la Xarxa de Salut Mental de les Comarques 

gironines, i de les Àrees Bàsiques d'Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva. 

 

NECESSITA INCOPORAR: Graduats/des en Infermeria per a qualsevol de les quatre línies assistencials de l'IAS: 

atenció especialitzada (Hospital Santa Caterina), salut mental, atenció primària i sociosanitària. 

 

 
 

S’OFEREIX: 
 

 Incorporació immediata 

 Contracte de treball d'interinitat per cobrir les incidències que puguin sorgir del nostre personal de 

plantilla i amb possibilitats reals de continuïtat 

 Contracte de treball estable 

 S'ofereixen diferents torns i jornades segons el lloc de treball 
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FUNCIONS: 
 

Es responsabilitzarà de donar les cures d'infermeria adequades segons les necessitats i la malaltia de l'usuari, té 

unes responsabilitats pròpies del seu lloc de treball que consisteixen a planificar, executar i avaluar els 

procediments i les tècniques d'infermeria per cuidar el malalt (medicació, control de les constants, educació 

sanitària, …). 

 

 
REQUISITS IMPRESCINDIBLES: 

 

 Graduat/da a en Infermeria 

 
 

CONTACTE: 
 

 Anna Buil, Responsable de selecció 

 Telèfon: 972 18 25 71 o 972 18 25 22 

 Mail: rrhhseleccio@ias.cat 

 Web: www.ias.cat 
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