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04 2019 000984

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIAMETGE/ESSA

Realitzar els exàmens mèdics i els diagnòstics, i prescriure els tractaments més adequats en cada cas, per dur a terme les teràpies preventives i
assistencials i els programes de mobilització i rehabilitació de les persones usuàries del centre residencial. Elaborar els informes mèdics que li siguin
requerits i mantenir actualitzades les dades del document de control assistencial de cada persona usuària.Participar amb l’equip tècnic en l’elaboració del
PIA (pla individual d’atenció interdisciplinària) del centre residencial. Informar els familiars sobre l’estat de salut de les persones usuàries. Programar i
supervisar els menús i les dietes alimentàries de cada persona usuària i registrar-los en el seu expedient sanitari. Supervisar el treball del personal
sanitari i l’estat sanitari del centre residencial. Certificar les defuncions de les persones usuàries que es produeixin al centre residencial. Custodiar i
actualitzar les històries clíniques i els altres documents relatius a la salut de les persones usuàries conjuntament amb l’equip d’infermeria.
Tramitar la facturació de receptes manejant aplicacions informàtiques. Planificar, controlar, mantenir reunions periòdiques i fer el seguiment i l’avaluació
dels alumnes en pràctiques, si escau.Assistir a les comissions de selecció de personal.Col•laborar en l’elaboració d’informes, estadístiques i memòries
del centre. En general, dur a terme totes les activitats referents a la seva titulació que, malgrat que no s’hagin especificat abans, li encomani el seu
superior jeràrquic, sempre que estiguin incloses en l’exercici de la seva tasca professional.

Sant Antoni de Portmany

Illa
Eivissa

26/02/2019

Data de presentació des de Data de presentació fins
05/03/2019

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Polígon de son Castelló - 07009 Palma - Telèfon 971784991 - Fax 971784942



REQUISITS DELS CANDIDATS

Ensenyament universitari segon cicle o grau

Nivell acadèmic Permís de conduir

català (B2)

Idioma 1 Idioma 2

Titulació acadèmica

Títol de grau en medicina i cirurgia, o Llicenciatures o títols equivalents

Coneixements d'informàtica

Altres requisits

Col•legiat al Col•legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB)

VEURE COMENTARI

Durada (en mesos)

Salari brut anual

Jornada

Modalitat del contracte

Prorrogable

Horari

Data prevista d'incorporació

0

37463.04

Completa

06 - Interinatge

Sí

07/03/2019

CONDICIONS

De dilluns a divendres:
- Quatre dies a la setmana en règim d'horari flexible, amb una part fixa i una part flexible.

La part fixa de l'horari,  de concurrència obligada, serà la franja compresa entre les 09.00 i les 14.00 hores.
La part flexible de l'horari, i sempre respectant les necessitats del servei, es distribuirà a voluntat del personal i serà la franja compresa

entre els següents trams horaris:
- Entrada: entre les 07:30 i les 09.00 hores.
- Sortida: entre les 14.00 i les 16.30 hores.
- Un dia a la setmana flexible (7 hores) depenent de les necessitats del servei.
Amb dedicació especial (dissabtes i diumenges) depenent de les necessitats del servei.

Altres dades

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Polígon de son Castelló - 07009 Palma - Telèfon 971784991 - Fax 971784942


