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Empresa del sector sociosanitari necessita incorpora 3/4 persones. 
 

Funcions: 
 Sota la dependència del director/a del centre (o persona a qui delegui) té 

com a funció principal assistir i cuidar a ales persones usuàries en les AVD 
que no puguin realitzar per si mateixes i efectiu. 

 Mantenir màxima discreció en temes com els processos patològics que 
pateixen les persones usuàries, així com qualsevol assumpte referent a la 
seva intimitat i sempre actuarà en coordinació i sota res.  

 Participar en les reunions d’equip i desenvolupar els objectius establerts i 
afavorir la dinàmic de la vida del centre, l’autonomia dels residents, i 
l’harmonia i bona relació entre els residents, i amb les famílies.  

 Vetllar pel manteniment de la vida i la salut dels residents. Saber observar 
i comunicar qualsevol variació. 

 Ha d’efectuar la neteja i manteniment dels utensilis de les persones 
usuàries, fer els llits, col·laborar a mantenir ordenades les habitacions, 
recollir la roba, dur-la a bugaderia. 

 Donar el menjar a aquelles persones que no ho puguin fer per si mateixes. 
A més s’ocuparà de la recepció, distribució i recollida dels menjars de les 
persones usuàries. 

 Realitzar els canvis posturals i aquells serveis auxiliars que d’acord amb la 
seva preparació tècnica lo siguin encomanats. 

 Netejar i preparar el mobiliari, materials i aparells de farmaciola. 
 Acompanyar a les persones usuàries en les sortides que hagin de realitzar 

ja siguin cites mèdiques. Excursions , gestions, etc. 

Gerocultors/es, cuidadors/es, acompanyants de vida  

en residència i centre de dia 

OFERTA DE TREBALL 
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  Col·laborar amb l’equip de professionals mitjançant la realització de 
tasques elementals amb vista promoure l’autonomia i la inserció e la vida 
social. 

 Atendre als familiars de les persones usuàries i col·laborar en la seva 
integració en el centre. 

 Procurar complementar el treball assistencial, educatiu i formatiu que 
rebin els professionals respectius. 

 Acompanyar el projecte de vida de cada persona usuària, amb l’atenció 
centrada en la persona i sota la perspectiva ètica. 

 En absència de l’ATS/DUE podrà fer la prova de glucosa, utilitzar la via 
subcutània per administrar insulina i heparina a les persones usuàries.  

 Totes aquelles activitats que no havent- se especificat abans li siguin 
encomanades i sempre que estiguin incloses en l’exercici de la seva 
professió i preparació tècnica. 

 Totes aquelles funcions que siguin contemplades en el conveni de 
residencies vigent.  

 

Requisits: 
 Formació mínima: Auxiliar de Infermeria/ Integració Social/ 

Auxiliars atenció a la dependència. 
 Idiomes:  

Es valorarà coneixement de català  
 Valorable coneixements de ACP, no subjeccions i mobilitzacions.  

 
Contracte: 
 Tipus temporal / substitució 

 
 Horari : Torns diversos de dilluns a diumenge en horari de tardes, 

de 14.15 a 21.45 hores. A concretar. 
Exemple :En horaris de 7 dies, 2 de descans, 3 de treball i 2 de descans.  

 
 Salari: 997€ bruto x 14 pagues 

 
 

Població del lloc de treball: 
 Sabadell 


