Infermer/a per al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP)
Empresa anunciadora: Centre Integral de Salut Cotxeres
Localitat: Barcelona
Rang salarial: Retribució bruta anual de 30.042€ (diurn) / 35.184€ (nocturn)
Jornada: Completa
Tipus de contracte: interinitat cobertura vacances continuitat laboral
Horari: Matí, tarda i nit
Teletreball disponible: No
Requisits: Estar en possessió del títol de diplomat/da o graduat/da universitari/ària en
infermeria
Descripció i tasques: El Centre Integral de Salut Cotxeres, ubicat a Barcelona, és un
dispositiu de proximitat, que neix d'un nou enfocament assistencial d'atenció integral a la
salut. El CIS Cotxeres compta amb un Centre d'Atenció Primària (CAP), un Centre
d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP), el servei de rehabilitació ambulatòria, i un Hospital
d’Atenció Intermèdia. Comptem amb un gran equip de professionals assistencials i no
assistencials que treballa diàriament per tal d’oferir la millor qualitat assistencial i
especialitzada. T’hi esperem!!! Descripció de l'oferta Lloc a ocupar: Infermers/eres per al
Centre d’Urgències d’Atenció Primària Jornada laboral: completa Horari: matí de 8h a 15h
(1620h) / tarda de 15h a 22h (1620h) / nit de 22h a 8h (1562h) Contracte: d’interinitat per a
la cobertura de vacances, dies de lleure etc, amb continuïtat laboral Incorporació: immediata
Referència de l’oferta: 2021CIS05DUICUAP Es valorarà Màster/Postgrau en infermeria
d’urgències hospitalàries Formació en triatge de pacients en urgències (MAT) i en operadors
de RX Experiència en un centre d’urgències d’atenció primària Capacitat de treball en equip
Habilitat de comunicar-se amb les persones Capacitat analítica i d’organització Es posarà
especial atenció aquelles persones que disposin del certificat de persona amb discapacitat
igual o superior al 33 %. S'ofereix Retribució bruta anual de 30.042€ (diürn) / 35.184€
(nocturn) Retribució de guàrdies DPO segons condicions laborals i retributives establertes al
II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres
sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
Informació de contacte per CVs i sol·licituds: Enviar el CV a rhumans@consorci.org
Data límit : 06/06/2021
Email de contacto: rhumans@consorci.org

