
  
OFERTES DE FEINA 31/03/2020 

 
1. Procés selectiu per elaborar una llista per substitucions d'educadors/res socials als centres 

eucatius (JUS/133/2020) 
Termini de presentació de sol·licituds: del 30 de març al 14 d'abril de 2020 

Més informació: http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/oferta-
educadors-133/ 

 
2. Si conocéis Psicolog@s que busquen curro o monitor@s o voluntari@s por 
favor hacédmelo saber. Necesitamos 60 personas para cubrir el recinto ferial de 
BCN. Si podéis hacer difusión de esto os lo agradezco. 
Óscar telf: 628599353 
Buscamos psicólogos y perfiles sociales para el nuevo centro de atención que 
estamos montando para personas sin hogar en Montjuic. 
 
3. Necessiten auxiliar infermeria, integrador/a social, treballador/a social, 
educador/a social, psicòleg o psicòloga. Si algú sap d’algú que es posin en 
contacte en el seguent mail: ruben.moline@laborabcn.cat 
 
4.Es necessiten monitor@s, integrador@s, educador@s!!!!!!!! Hi ha molts 
professionals en confinament. Es per la Fundació Idea que gestiona centres 
d'acolliment de 0 a 18 anys i el Servei Permanent de la Ciutat de la Justícia. 
Posar-se en contacte amb Carol, cap de RRHH: 609 57 69 85. 
 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/oferta-educadors-133/
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El CSC obre una borsa de treball per captar professionals d'atenció a 
la gent gran 

Dimarts, 24 de març de 2020 

Si vols jugar un paper encara més important en la lluita contra l'epidèmia del 

coronavirus, aquesta és la teva oportunitat. El Consorci de Salut i Social de 

Catalunya (CSC) ha obert una borsa de treball per a totes les persones que 

vulguin treballar en residències i centres d'atenció a la gent gran, i que ara són 

més necessaris que mai. A aquesta borsa de treball si poden apuntar 

treballadors amb experiència o no, en aquest segon cas, el CSC els hi oferirà 

una ràpida formació perquè es puguin incorporar a una residència o centre 

d'atenció a la gent gran. En qualsevol cas, els treballadors que s'incorporin ho 

faran amb els equips de protecció i garanties de seguretat necessaris. 

Aquesta convocatòria es fa atenent la resolució del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies per la qual es concreten les mesures organitzatives i de 

recursos humans excepcionals en l'àmbit de les residències i centres diürns 

d'atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia 

mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució 

SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries 

per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 

Més informació: http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1157/el-csc-obre-una-borsa-de-treball-per-

captar-professionals-datencio-a-la-gent-gran 
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NETEJADOR/A PER INSTITUCIONS SANITÀRIES 
Número d'oferta 295244 
Publicat – Modificat 26/03/2020 - 31/03/2020 
Ubicació Sant Boi de Llobregat 
Ocupació 9210 - Personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments 
similars: Netejadors d'institucions sanitàries 
Tasques específiques NETEJADOR/A. Per institucions sanitàries. Jornada 
intensiva de matí o tarda (de 6 a 14h o de 14 a 22h). 
Les persones interessades s'han d'inscriure a l'oferta i trucar al teléfon 
937356777. 
Capacitats requeridesPersona molt activa i responsable 
 
Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina 
 

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina


AUXILIARS DE GERIATRIA 
Número d'oferta 295246 
Publicat – Modificat 26/03/2020 - 31/03/2020 
Ubicació Prat de Llobregat 
Ocupació 5611 - Auxiliars d'infermeria hospitalària 
Tasques específiques Recepció i acollida de la persona usuària. tutoria i 
seguiment de la persona. Fomentar l'autonomia segons les seves necessitats i 
indicacions del Pla individual d'atenció interdisciplinària. Promoure, ajudar i 
realitzar la higiene personal, vigilar i promoure la cura de la imatge personal, 
administrar aliments, col·laborar en la correcta administració de medicaments i 
cures, mantenir l'ordre de l'habitació i condicions higienicosanitàries, preparar 
la persona per a trasllats d'emergència i acompanyament, col·laborar en 
activitats lúdiques. SOU: 1.163 bruts/12 pagues 
 
Capacitats requerides Treball en equip. Empatia. Tolerància. Comunicació 
verbal i no verbal. Iniciativa. Tolerància a la frustació. Generar vincles de 
confiança. Respecte a la intimitat i privacitat. CAL APORTAR cicle formatiu 
branca sociosanitària o certificat de professionalitat. 
 
Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina 
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