
 

 

 

 
 

ÀMBIT DE SERVEI SOCIOSANITARI
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La persona seleccionada tindrà com a missió 
els coneixements i tècniques
prescripció del personal facultatiu i les necessitats individuals de l’usuari, per tal de 
garantir una atenció de qualitat que doni resposta de forma integral, dins la seva àrea 
d’actuació, a les necessitats que en cada cas presenti l’usuari.
 
 
Requerim:  
 

� Titulació universitària en infermeria (Diplomatura o Grau).
� Es valorarà aportar formació especialitzada en persones amb discapacitat 

intel·lectual. 
� Experiència amb persones amb discapacitat.
� Informàtica a nivell usuari
� Català parlat i escrit 

 
Oferim:   
 

� Incorporació en la Residència per a Disminuïts Psíquics Profunds Josep Mas i 
Dalmau  (Fundació Vallparadís FPC)

� Jornada del 75% distribuïda de dilluns a divendres de 15:30 a 21:00. Caps de 
setmana alterns de 9:30 a 13:30. Festius alterns de 9:30 a 13:30.

� Contracte indefinit. 
� Incorporació: Immediata
� Lloc de treball: Sant Joan Despí.

  
  
Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència 
corresponent a l’adreça electrònica
desembre de 2016. 

   
www.mutuaterrassa.cat 
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Infermer/a 
(Ref. DMD12/16) 

a persona seleccionada tindrà com a missió  proporcionar cures d’infermeria aplicant 
els coneixements i tècniques específiques de la seva disciplina, tenint en compte la 
prescripció del personal facultatiu i les necessitats individuals de l’usuari, per tal de 
garantir una atenció de qualitat que doni resposta de forma integral, dins la seva àrea 

essitats que en cada cas presenti l’usuari. 

universitària en infermeria (Diplomatura o Grau). 
Es valorarà aportar formació especialitzada en persones amb discapacitat 

Experiència amb persones amb discapacitat. 
Informàtica a nivell usuari 

 

Incorporació en la Residència per a Disminuïts Psíquics Profunds Josep Mas i 
(Fundació Vallparadís FPC) 

Jornada del 75% distribuïda de dilluns a divendres de 15:30 a 21:00. Caps de 
ana alterns de 9:30 a 13:30. Festius alterns de 9:30 a 13:30.

 
Incorporació: Immediata 
Lloc de treball: Sant Joan Despí. 

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència 
electrònica seleccio@mutuaterrassa.es
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roporcionar cures d’infermeria aplicant 
específiques de la seva disciplina, tenint en compte la 

prescripció del personal facultatiu i les necessitats individuals de l’usuari, per tal de 
garantir una atenció de qualitat que doni resposta de forma integral, dins la seva àrea 

 
Es valorarà aportar formació especialitzada en persones amb discapacitat 

Incorporació en la Residència per a Disminuïts Psíquics Profunds Josep Mas i 

Jornada del 75% distribuïda de dilluns a divendres de 15:30 a 21:00. Caps de 
ana alterns de 9:30 a 13:30. Festius alterns de 9:30 a 13:30. 

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència 
seleccio@mutuaterrassa.es abans del 16 de 


