
 
 
 

 CONVOCATÒRIA INTERNA 

OFERTA DE TREBALL INFERMER/A UNITAT HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI 
 

DATA PUBLICACIÓ 26/04/2022 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

Cobrir  llocs de treball, Unitat  Hospitalització a Domicili 
 

CATEGORIA 
 

Infermer/a. 

DEPARTAMENT 
 

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA. 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS • 2 jornada completa 

• 1 mitja jornada 
 

TERMINIS 
 

• Presentació de sol·licituds 26/04/2022 al 16/05/2022 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL • Pressa de constants 

• Avaluació i planificació dels Plans Atenció Individualitzats 

• Establir diagnòstics d’infermeria i estratègies de prevenció 

• Educació Sanitaria  

• Assessorar i guiar als pacients i familiars en la dinàmica 
d’Hospitalització a domicili. 

• Us d’escales de valoració 

• Executar tècniques i procediments d’infermeria (ECG, A/S, 
medicació IV, INR....) 

• Educar sobre medicació 

• Ajudar a prevenir  la sobrecàrrega del cuidador. 

• Reforçar estils de vida saludable.  

PERFIL PERSONA A CONTRACTAR • Capacitat de treball en equip 

• Habilitats de comunicació 

• Empatia 

• Iniciativa 

• Persona organitzada 

• Polivalent 

• Responsabilitat 
 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: • Titulació Oficial de Llicenciatura o Grau en Infermeria 

• DNI. 

• Currículum. 

• Carnet de conduïr 

• Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per 
sentencia ferma, per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual. 

 
JORNADA 
 

Torns 12 hores 



 
 
 

HORARI MATI / TARDA  
 

TIPUS DE CONTRACTE  CONTRACTE INTERÍ 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Segons conveni col.lectiu de treball dels hospital d’aguts, centres 
d’atenció primària centres sociosanitaris i centres de salut mental, 
concertats amb el Servei català de la salut. 
 

LLOC DE TREBALL 
 

Unitat  Hospitalització a Domicili (Hospital Comarcal d’Amposta.) 
 

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT Es valorarà experiència laboral el llocs de treball similars i la 

formación a raó de: 

Experiència professional (fins a un màxim de 8 punts) 

  - 1 punt per any treballat com a infermer/a Servei Hospitalització 

a Domicili 

  - 0.5 punts per any treballat com a infermer/a  l’HCA 

 Formació (fins a un màxim de 2 punts) 

  - Màster, Postgrau o Especialització Universitària 

en  Hospitalització a Domicili, 1 punts per cadascun  

  - Per cursos relacionats amb les cures del paciente, partir de 20 

hores, de 2017 en endavant, 0,25 punts per curs amb un màxim 

de 1 punt. 

Entrevista (fins un màxim de 10 punts) 

- La no superació de l´entrevista implica l'exclusió del candidat del 

procés de selecció.  

 

OBSERVACIONS: Els interessats hauran de presentar documentació i sol·licitud a les 
dependències de la Secretaria de l´Hospital Comarcal d´AMPOSTA 
al carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta, horari de 
9.00 a 13.00 hores. 
 

 


