GEROCULTOR/A TARDES DE CAPS DE SETMANA PER A RESIDÈNCIA DE
PERSONES GRANS A ESPONELLÀ (GIRONA)
Ref.175717 - 20/10/2022 - Comarca Pla de l'Estany

Descripció de l'oferta
Cerquem Gerocultor/a per a cobrir una SUPLÈNCIA PER VACANCES en horari de CAPS DE SETMANA A LA TARDA amb jornada de 20 hores
setmanals a Centre Residencial per a persones grans situat a Esponellà (Girona).
Es necessita vehicle propi per arribar al lloc de feina.
JORNADA: 20 hores setmanals en cap de setmana (tardes).
SALARI: 6897'38€ Bruts anuals.

Funcions i requisits de la vacant
Recolzament en la higiene i cura personal. Control de les incidències o símptomes que afectin les persones usuàries. Utilització d'aparells tècnics i de
mobilitzacions. Estimulació i treball dels usuaris/es per retardar-ne el deteriorament.
Es necessita vehicle propi per arribar al lloc de feina.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada parcial

Horari: setmana 1: divendres de 14:00 a 21:00,
dissabte i diumenge de 16:30 a 22:00
setmana 2: divendres de 16:30 a 22:00,
dissabte i diumenge de 14:00 a 21:00
Perspectiva de la feina:

Substitució amb possibilitats de
continuitat

Previsió d'incorporació:
Salari:

Immediat

6.897'38€ Bruts anuals per jornada de 20 hores setmanals

Per jornada de 20 hores setmanals
Altres dades a destacar: Existeix la possibilitat real de tenir continuitat en la feina.

Estudis
És imprescindible

Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Atenció a persones en situació de dependència
Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Cures auxiliars d''infermeria
FP I amb titulació Sanitària
Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Sanitat

Idiomes
Català - B1 - Intermedi (Valorable)
Castellà - B2 - Avançat (Imprescindible)

Professions de la feina
Auxiliar d'infermeria
Gerocultor/a

Experiència laboral
No es requereix experiència professional
Carnets
B
El vehicle propi es valorable

Altres requeriments
Es necessita vehicle per arribar al centre de treball.

Empresa
Empresa:

Suara Cooperativa

Sector:

Sanitat / Medicina / Serveis Socials

Descripció:

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les
persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d'educació i formació (escoles bressol, escoles d'adults, formació
ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l'autonomia (Serveis a la llar,
a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera,
participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.

