PROCÉS DE SELECCIÓ

2019

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:

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU/VA
PLACES VACANTS (1) I SUBSTITUCIONS (2) EN DIFERENTS TORNS
Residència i CAE Valldoriolf

FUNCIONS I
RESPONSABILITATS

L’Auxiliar Tècnic Educatiu és el responsable de proporcionar les atencions bàsiques a les
persones ateses al Centre, però sense perdre de vista la importància del
desenvolupament de la seva autonomia i de la seva màxima participació en les activitats,
promovent tot allò que pugi augmentar la qualitat de vida de les persones al seu càrrec,
sota la supervisió i la responsabilitat tècnica de les persones designades pel centre a
aquest efecte.

-

FORMACIÓ

Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència
Tècnic/a de cures auxiliars d’infermeria
Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials

EXPERIENCIA

Mínim d’un any en un centre de característiques similars, o bé en altres serveis per a
persones amb discapacitat intel·lectual.

ALTRES REQUISITS

Autonomia de transport (al centre de treball no hi arriba el transport públic)

COMPETÈNCIES

-

Capacitat de treball EN equip.
Capacitat per assumir responsabilitats.
Capacitat d’empatia i escolta.
Capacitat 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.
Funcionament coherent en les seves actuacions i decisions.
Persona organitzada i metòdica.
Persona respectuosa.

-

Horaris:
 Torn matí: de 8h a 15h
 Torn de tarda: de 15h a 22h
 Torn de nit: de 21:30h a 8:30h
Salari: s/Conveni Residències per a persones amb discapacitat intel·lectual (jornada
completa: 1.231,53€ bruts mensuals x 14 pagues)
Durada:
 (1) Contracte eventual (màxim 12 mesos) + conversió a indefinit
 (2) Substitucions de vacances, baixa mèdica, etc.

CONDICIONS
OFERTA

-

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum actualitzat a
recursoshumans@fvo.cat
Podeu consultar aquesta i altres ofertes a
https://fvo.cat/recursos-humans/ofertes-de-feina/

