OFERTA DE FEINA
AUXILIAR DE GERIATRIA PER LA RESIDÈNCIA L’AJUNTAMENT DE
SALLENT
Per raons de màxima urgència, la Residència per a la gent gran
“Sant Bernat” de l’Ajuntament de Sallent necessita incorporar de
forma immediata a diverses persones amb contractació de
caràcter temporal per suplències en el lloc de treball d’AUXILIAR
DE GERIATRIA.
Requisits:
Possibilitat d’incorporació immediata
Titulació:
a) Alguns dels següents:
 Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència, o el títol
equivalent de tècnic/a en atenció sociosanitària.


Títol de tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, o els títols equivalents de tècnic/a
auxiliar de clínica, tècnic/a auxiliar de psiquiatria i tècnic/a auxiliar d'infermeria o, si
escau, qualsevol altre títol que es publiqui amb els mateixos efectes professionals.



Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials, o, si escau, qualsevol altre certificat que es publiqui amb els
mateixos efectes professionals.



Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones en el domicili, o el
certificat equivalent de professionalitat de l'ocupació d'auxiliar d'ajuda a domicili, o, si
escau, qualsevol altre certificat que es publiqui amb els mateixos efectes professionals.
Quan el personal presta serveis en centres residencials i diürns, aquests certificats de
professionalitat només són vàlids per treballar a Catalunya.



També és vàlid el títol de tècnic/a superior en integració social, o el títol equivalent de
tècnic/a superior en integració social, en el cas que es tingui experiència laboral com a
auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència abans del 31 de desembre de
2017.



Títols i certificats que acrediten la qualificació professional del personal auxiliar
d'atenció a la dependència que disposa d'experiència laboral abans del 31 de
desembre de 2017. La qualificació professional dels auxiliars de gerontologia amb
experiència abans del 31 de desembre de 2017 es pot acreditar mitjançant els títols o
certificats següents i puguin acreditar dos anys d'experiència laboral en la qualificació
professional d'auxiliar de gerontologia:
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 el títol de tècnic/a especialista d'assistència geriàtrica.
 el títol de tècnic/a especialista d'assistència psiquiàtrica.
 el títol de tècnic/a especialista d'educador de disminuïts psíquics.
 Per als i les professionals que tinguin alguna de les titulacions universitàries
relacionades i puguin acreditar dos anys d'experiència laboral en la
qualificació professional d'auxiliar de gerontologia (condicions vàlides a
Catalunya):


la diplomatura o el grau d'infermeria



la diplomatura o el grau de fisioteràpia



la diplomatura o el grau de teràpia ocupacional



la diplomatura o el grau de treball social



la diplomatura o el grau d'educació social



la llicenciatura en pedagogia



la llicenciatura o el grau en psicologia.



El certificat d'acreditació de competències corresponent al títol de tècnic/a en atenció
sociosanitària (vàlid a Catalunya).



El certificat de validació de crèdits corresponent al títol de tècnic/a en atenció
sociosanitària (Cr01, Cr02, Cr03, Cr04, Cr05 i Cr06) (vàlid a Catalunya).



El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponent al
títol de tècnic/a en consideració a persones en situació de dependència (MP1, MP2,
MP3 i MP4) (vàlid a Catalunya).



El certificat d'acreditació de competències corresponent al certificat de
professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
(UC_1016_11_2, UC_1017_11_2, UC_1018_11_2 i UC_1019_11_2) (vàlid a tot l'Estat
espanyol).



El certificat d'habilitació excepcional per a persones d'edat igual o superior a 55 anys a
31 de desembre de 2015 emès pel Departament de Treball, Assumptes Socials i
Famílies (vàlid a tot l'Estat espanyol).

b) Cooneixements de llengua catalana: comprensió oral i escrita del català.

Si tens ganes de treballar, tens vocació i compleixes els requisits
telefona al 938370093 (demana per la Direcció del centre) o
envia’ns el teu currículum vitae al correu electrònic
igualam@sallent.cat.
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