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TÈCNIC D’HIGIENITZACÓ

DATA PUBLICACIÓ:

13/03/2019

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE
TREBALL:
CATEGORIA:

Disseny i planificació de les normes d’higienització per a la
prevenció de les infeccions relacionades en l’assistència sanitària
(IRAS), en centres residencials, centres de dia i hospital
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DEPARTAMENT
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LLOCS DE TREBALLS
OFERTATS:

1

TERMINIS:







Presentació de sol·licituds del 13/03/2019 fins al
22/03/2019.
Publicació d’admesos i exclosos: 25/03/2019.
Inici i finalització de les proves: del 26 al 29 de març 2019.
Resultat final 01/04/2019.
Data prevista incorporació: 02/04/2019



REQUISITS IMPRESCINDIBLES:

Les normes d’higiene per a la prevenció de les malalties
infecto contagioses més freqüents en centes residencials,
centres de dia i hospitalaris: MARSA, escabiosa (sarna),
gastroenteritis aguda, tuberculosi i altres
 Política de qualitat: mediació anàlisis i millora continua.
 Auditoria interna: realització de varis talls transversals
anuals mitjançant la tècnica ATP “bioluminescència i la
tècnica amb laminonultius selectius i no selectius, la
tècnica de check.list visual, la tècnica de llum ultraviolada.
 Redacció de l’informe de resultats i propostes de millores
Original i fotocòpia de:
 Diplomatura/llicenciatura en biologia, química o amb l’àrea
sanitària.
 Valoració màster o postgrau en control d’infecció.
 DNI.
 Currículum Vitae.
 Nivell C de català o equivalent, les que no acreditin aquest
nivell tindran que realitzar una prova.
 Acreditar certificació consistent a no haver estat
condemnat per sentència ferma en algun dels delictes
previstos a la LOPJM.

TIPUS DE CONTRACTE:

TEMPORAL

DURADA DEL CONTRACTE:

12 mesos

JORNADA:

PARCIAL

HORARI

Mati / tarda

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Retribució bruta anual: 9.434,02€

LLOC DE TREBALL

Hospital Comarcal d’Amposta

FUNCIONS DEL LLOC DE
TREBALL:

DESCRIPCIÓ DEL
PROCEDIMENT:

Els candidats hauran de superar cadascuna de les 2 proves per a
poder continuar amb el procés de selecció. La no superació
d'alguna de les 2 proves implica l'exclusió del candidat del procés
de selecció. Així mateix, es valorarà el currículum, experiència
laboral el llocs de treball similars dels candidats. Les proves que
es realitzaran són les següents:
1. Realització d'un test psicotècnic, també eliminatori. Per
tant, el candidat precisa un APTE per poder continuar a la
següent fase.
2. Entrevista personal ( puntuació màxima: 10 punts ).

OBSERVACIONS:

Els interessats hauran de presentar documentació i sol·licitud al
departament de RRHH de dimarts de 9 a 12 i dijous de 15 a 17o
enviar per correu ordinari certificat al carrer Jacint Verdaguer
número 11-13 43870 Amposta.

