OFERTA DE TREBALL
DATA PUBLICACIÓ

TREBALLADOR/A SOCIAL
24/11/2021

DESCRIPCIÓ DEL LLOC
DE TREBALL

Constitució d’una borsa de treball per cobrir futures eventualitats
de treballador/a social.

CATEGORIA

TREBALLADOR/A SOCIAL

DEPARTAMENT

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA

LLOCS DE TREBALLS
OFERTATS
TERMINIS

Depenent de la disponibilitat

FUNCIONS DEL LLOC DE
TREBALL

REQUISITS
IMPRESCINDIBLES:

Presentació de sol·licituds
24/11/2021 al 04/12/2021
• Diagnosticar, orientar i tractar els problemes socials dels pacients /
usuaris de l’hospital.
• El tractament social dels pacients i/o familiars, a petició de l’equip
assistencial.
• La coordinació amb els serveis socials i sociosanitaris de cobertura
pública per tal de canalitzar adequadament la problemàtica social.
• L’aportació a l’equip assistencial de les dades necessàries per
realitzar un diagnòstic integral del pacient.
• La sensibilització dels professionals sanitaris sobre els aspectes
socials del pacient.
• Aquelles altres que li encomani el Reglament de règim interior de
l’hospital.
•
•
•
•
•

ES VALORARÀ

•
•
•
•
•

TIPUS DE CONTRACTE

Diplomatura Universitària o Grau en Treball Social.
Nivell C de català o equivalent, les que no acreditin aquest nivell
tindran que realitzar una prova.
DNI.
Currículum.
Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per
sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.
Formació complementària a la seva formació de base a raó d’1
punt per curs específic.(masters, post graus)
Es valorarà experiència laboral en llocs de treball similars a raó de
0.5 punts per any.
Ser una persona ordenada, empàtica, orientada a l’assoliment
d’objectius i habituada al treball en equip.
Disponibilitat immediata, flexibilitat horària, treball a torns i per
jornades continuades.
Domini i coneixements del català parlat i escrit.

Temporal

DURADA DEL
CONTRACTE
JORNADA

Temporal

HORARI

Matí / Tarda / Partit

RETRIBUCIÓ BRUTA
ANUAL
LLOC DE TREBALL

Segons conveni col·lectiu

DOCUMENTACIÓ A
PRESENTAR

•
•
•
•

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.

Completa / parcial

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA
Original i fotocopia dels requisits imprescindibles.
Sol·licitud per la participació en processos de selecció.
Declaració responsable degudament emplenada.
Certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Les proves que es realitzaran són les següents:
• Realització d'un test psicotècnic, també eliminatori. Per tant, el
candidat precisa un APTE per poder continuar a la següent fase.
• Entrevista personal ( puntuació màxima: 10 punts ).
• Es valorarà experiència laboral en llocs de treball similars a raó de
0.5 punts per any amb un límit màxim de 3 punts.
OBSERVACIONS

Els interessats hauran de presentar la documentació original i les
fotocopies a la Secretaria de l’Hospital Comarcal d’Amposta al Carrer
Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta, en horari de dilluns
a divendres de 09:00 a 13:00

No s’acceptarà cap candidatura que no presenti tota la documentació
sol·licitada.

