
 
OFERTA DE FEINA 

 
INFERMERIA - RESIDENCIA PONENT LLEIDA (MATINS O TARDES) 

 
Àmbit d'activitat: Gent Gran / Sociosanitari 

 
Funcions:  
 
Donar l’atenció a les persones i acompanyar-les en aquelles situacions de salut. Promocionar la 
salut i la prevenció de la malaltia, dirigides a les persones grans.  

Aplicar les tècniques pròpies d'infermeria.  

Valorar la persona, i elaborar el pla d'atenció d'infermeria. 

Responsabilitzar-se de preparar, distribuir i controlar l'administració, i fer el seguiment de la 
medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic.  

Fer una avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones ateses. 

Ajuda als usuaris a fer les activitats que contribueixen a mantenir o recuperar la salut, per 
fomentar-ne l'autonomia i procurar-li el màxim benestar físic, psíquic i social. 

Intervenir en el procés d'acollida; recollir i aportar informació sobre els aspectes funcionals de 
l'àmbit d'infermeria, per tal de facilitar la integració i l'adaptació al centre tant de la persona 
com de la família.  

Vetllar perquè es compleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte 
al dret a la intimitat.  

Número de vacants:  
- 1 

 
Formació: 

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

Població:  
- Lleida 

 
Retribució (€/any) :  

- 24.000 € bruts anuals per 14 pagues.  
 
Requisits:  

- Tenir 1 any d'experiència mínim. 
- Molt valorable formació complementaria en geriatria. 

 
Jornada setmanal:  

- Completa  
- Horari: Jornada a concretat (tardes). 



 
Tipus de contracte:  

- Indefinit des del primer dia. 
 
Competències i habilitats: 
 
 Capacitat de treball en equip. 
 L'organització, la coordinació i la resolució.   
 El treball interdisciplinari.  
 La tolerància a la frustració i a la pressió.  
 Presa de decisions de forma àgil i eficaç.  
 L' auto-motivació i la constància.  
 L' escolta activa i la capacitat de comunicació.   
 L' empatia. 

L' observació i l' anàlisi. 
 

 
Observacions: 

- Incorporació a finals Mayo/22. 
 

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 


