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La Fundació Privada Vallés Oriental, entitat sense ànim de lucre que té com a objecte l’atenció a persones 
amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de Catalunya, amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida i 
vetllar perquè els seus drets com a persones siguin respectats, precisa incorporar a la seva estructura: 
 

FISIOTERAPEUTA 
 

 
FUNCIONS 

En relació a la dinàmica del Centre de Rehabilitació Funcional: 
- Planificar l’ocupació i l’aprofitament dels recursos. 
- Gestionar el funcionament operatiu: manteniment de les condicions òptimes de 

les instal·lacions (ordre, neteja, confort) i avaluació periòdica dels recursos. 
- Petició de serveis professionals (manteniment, neteja, bugaderia, jardineria). 
- Gestió diària del servei i fer-ne el seguiment mitjançant les eines d'avaluació. 
- Elaborar material específic en l’àmbit de la seva competència (pautes, 

adaptacions, informació activitats i lleure). 
- Garantir la qualitat assistencial. 

En relació als equips professionals: 
- Coordinació per la gestió i funcionament del Centre de Rehabilitació Funcional. 
- Elaborar en equip els criteris de funcionament d’atenció proporcionant 

estratègies d’intervenció i per la millora assistencial de la persona atesa. 
- Donar assessorament i supervisió, en l’àmbit de la seva competència. 
- Assessorar i aportar als equips la informació de l’àmbit de la seva competència. 

Gestió de recursos: 
- Gestionar i fer complir el bon ús dels recursos patrimonials i del control 

exhaustiu dels recursos mediambientals. 
- Gestionar l’aprofitament, i controlar el bon ús dels recursos assistencials. 
- Proposar noves línies d’estudi relacionades amb les innovacions a nivell de 

recursos en funció de la detecció de necessitats de la persona atesa. 

 

FORMACIÓ  
REQUERIDA 

Titulació universitària en fisioteràpia. 
Titulació en salvament i socorrisme, o compromís d’obtenir-la. 
Coneixement aplicacions informàtiques del paquet office. 

 

EXPERIENCIA 
Aconsellable experiència mínima d’entre dos i tres anys, en l’atenció a persones amb 
discapacitat intel·lectual i/o en un centre sociosanitari.  
Es valorarà experiència en l’àmbit formatiu en el sector d’atenció a les persones. 

 

COMPETÈNCIES 

Persona organitzada, metòdica i respectuosa. 
Capacitat per assumir responsabilitats i de treball amb equip.  
Capacitat d’empatia i escolta i d’observació, reflexió i anàlisi global. 
Capacitat de contenció emocional i de dinamisme.  
Capacitat de comunicació tant oral com escrita. 
Capacitat per la resolució de conflictes. 

 
CONDICIONS 

LABORALS 
Contracte: 6 mesos + indefinit 
Horari: dilluns a divendres (matí i tarda) 

 
Les persones interessades han d’enviar el seu currículum abans del 02.12.2018 

 
Departament de Recursos Humans - FVO 

Ctra. de Valldoriolf s/n - 08430 La Roca del Vallès (Barcelona). 
E-mail: recursoshumans@fvo.cat 


