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PROMOCIÓ INTERNA / EXTERNA 

 

INFERMERA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA D’ADULTS 

ÀREA BÀSICA DE SALUT CERDANYA 

S’ofereix: 
o Lloc: ABS Cerdanya – Fundació Hospital de Puigcerdà 

o Contractació indefinida a la Fundació Hospital de Puigcerdà 

o Horari: jornada ordinària, de matins i/o tardes (amb possibilitat de fer atenció continuada), 

segons necessitats del servei i amb els descansos establerts legalment 

o Jornada: 100% 

o Retribució econòmica: la fixada pel conveni col·lectiu d’aplicació 

o Data d’incorporació: immediata 

 

Es demana: 

o Diplomatura o Grau en Infermeria 

o Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària (CADI1) 

o Experiència prèvia en Atenció Primària d’adults 

o Experiència en Vacunació Escolar 

o Coneixements d’ECAP 

o Experiència en atenció urgent i emergències o en extra hospitalària 

 

Es valora: 

o Coneixements del territori 

o Experiència o Formació en el desenvolupament d’Activitats de Promoció de la Salut i 

Prevenció de la Malaltia, Salut Comunitària i Educació Grupal 

o Millora contínua dels coneixements i competències professionals relacionada amb atenció 

primària d’adults, valorable en funció de les hores totals de formació continuada realitzada i de 

la tipologia de la formació 

o Capacitat de treball, d’organització i de resolució de problemes  

o Adaptació a noves situacions i nous reptes 

o Actitud proactiva 

o Treball en equip i establiment de relacions interprofessionals de forma positiva 

o Capacitació per a la promoció del benestar de les persones ateses 

o Coneixement del propi servei (ABS Cerdanya) 

 

Nota: degut a les característiques del lloc de treball es necessita carnet de conduir i vehicle propi 

 

 

Les persones interessades han de remetre una carta argumentant la seva motivació per a 

desenvolupar aquesta tasca, acompanyada d’un breu currículum vitae, no més tard del 21 de 

novembre de 2022 (inclòs) al Departament de Recursos Humans o a través del correu electrònic 

rrhh@fhp.cat 

 

 

Puigcerdà, 08 de novembre de 2022 


