Infermeres i Infermers (Temporal)
Empresa anunciadora: Fundació Sanitària Mollet
Localidad: Mollet del Vallès i Parets del Vallès
Rango salarial: 24.000-25.000€
Jornada: Completa
Tipo de contrato: Temporal
Horario: Variable
Teletrabajo disponible: No
Requisitos (formación, competencias, experiencia mínima): Títol d'infermeria o cursar
infermeria amb el títol de TCAI
Descripción y tareas: Qui som? La Residència assistida i Centre de Dia Santa Rosa de Mollet
del Vallès és un centre d’acolliment residencial de persones grans amb un alt nivell de
dependència, amb l’assistència de prop de 100 professionals. El centre inclou dos
equipaments socials: la residència assistida amb una capacitat per a 80 persones residents,
i el Centre de Dia, que atén 22 persones. La residència ofereix una atenció a nivell
assistencial amb un equip interdisciplinari de professionals. El Centre de Dia té capacitat per
a 22 usuaris, disposa de transport adaptat, suport social i garantia d’assistència sanitària. La
Residencia de Pedra Serrada esta formada amb un Equipament, amb 60 places, i un Centre
de Dia amb 40 places, de les quals 48 i 22 són concertades amb l’ICASS. Modern centre
geriàtric lliure de barreres arquitectòniques, amb molta il·luminació natural i amples espais
verds. Situat en un entorn privilegiat i orientat a les necessitats de les persones grans. Atès
per professionals titulats i especialitzats amb àmplia experiència Que busquem?
Professionals d’infermeria per cobrir vacants al nostre centre ubicat a Mollet del Vallès i
Parets del Vallès Que oferim? Contractes temporals a temps complert amb planificació
durant tot l’estiu amb possibilitat de continuïtat.
Perfil del contratado: Professionals d’infermeria per cobrir vacants al nostre centre ubicat a
Mollet del Vallès i Parets del Vallès
Información de contacto para CVs y solicitudes: Si estàs interessat/da en treballar amb
nosaltres envia el teu currículum, indicant la referencia 630-AS a l’adreça electrònica:
cv.rrhh@fsm.cat
Fecha límite : 31/08/2021

Email de contacto: cv.rrhh@fsm.cat

