
 

Edifici Hospital del Mar 
Passeig Marítim, 25/29I 08003 Barcelona  
Telèfon 932 483 000 I Fax 932 483 254 
www.parcdesalutmar.cat 

OFERTA PER COBRIR DIVERSOS LLOC DE TREBALL AL PARC DE SALUT MAR DE 
BARCELONA 
 

TÈCNICS/QUES MITJANS/ANES EN SANITAT (graduats/ades o diplomats/ades en Infermeria) 
D’UNITATS HOSPITALITZACIÓ. 

 
1. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL 
 

 Incorporació immediata a l'Hospital del Mar del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
amb contracte de substitució. 

 

 
2. FUNCIONS 
 

 Administrar i gestionar les cures al malalt/a, valorant les seves necessitats a l’ingrés i durant 
tot el procés, a partir de les dades clíniques, registres d'Infermeria i informació rebuda, 
executant icol·laborant en totes aquelles tècniques de diagnòstic i/o tractaments. 

 

 Controlar, registrar i interpretar els signes vitals i identificar signes i símptomes d'alteració 
de les funcions biològiques.  

 

 Administrar de forma segura els medicaments. 
 

 Preparar el/la pacient d'acord amb les normes establertes per a les exploracions i trasllats i 
l’acompanyar-lo en trasllats intrahospitalaris en cas de necessitat. 

 

 Delegar tasques, al personal auxiliar o de suport, d’acord a les normatives institucionals, el 
pacte en el servei i la capacitat per la realització d’aquestes. 

 

 Controlar l’alimentació i les dietes dels/les pacients segons les seves necessitats. 
 

 Detectar i canalitzar les necessitats psíquiques i socials en el/la pacient, derivant el 
tractament d’aquestes, a altres professionals. 

 

 Gestionar el moment de final de vida, ajudant a ben-morir, creant al voltant del/la pacient 
l’atmosfera necessària per a la seva tranquil·litat i manteniment de la seva intimitat. 

 

 Educar en la salut i gestionar la comunicació entre el/la pacient i família o cuidador/a i el 
PSMAR. 

 

 Controlar i tenir cura de les condicions sanitàries de l’entorn del/la pacient i del material 
sanitari utilitzat a la seva unitat, controlant l’estat dels estocs de medicació, reportant 
incidències i mantenint les condicions higienicosanitàries de l’habitació del/la pacient.  

 

 Participar en el control d'infeccions nosocomials (bon compliment de la higiene de mans, 
prevenció de risc de contagi, aplicació correcta de protocols...). 

 

 Participar en les activitats formatives d’Infermeria de la seva unitat i generals d'Infermeria 
que es realitzin al PSMAR.  

 

 Desenvolupar i participar en recerca científica i en la millora de recursos que agilitzin la 
seva àrea d’actuació. 

 

 Participar en les activitats de planificació, organització i control, encaminades a aconseguir 
els objectius de la institució, mitjançant l'assoliment dels objectius específics de la Unitat. 

 
3. REQUISITS 
 

 Formació acadèmica: 

 Grau o Diplomatura en Infermeria, expedit per una universitat espanyola o, en el seu 
defecte, degudament homologat pel Ministeri competent. 

 
 

 Experiència professional: 

 Experiència professional acreditada, mínima de 6 mesos, com a tècnic/a mitjà/ana en 
sanitat, en un centre hospitalari.  
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4. ES VALORARÀ 
 

 Formació i coneixements: 
- Coneixement del sector hospitalari inocions relatives a les instal·lacions relacionades. 
- Disposició a adquirir un coneixement aprofundit del funcionament de l’àrea i de les 

intervencions de millora per tal de garantir un servei de qualitat. 
- Idiomes i Office. 
 

 
5. COMPETÈNCIES 
 

 Competències corporatives:  compromís amb la institució i amb la feina, efectivitat i 
voluntat de millora. 

 

 Competències específiques:  organització, ordre, metodologia i planificació, i treball en 
equip. 

 

 Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació, i empatia. 
 
 
 
6. TERMINI DE PRESENTACIÓ, DOCUMENTACIÓ I CONTACTE 
 
 15 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquesta oferta en el web 

corporatiu. 
 

 Les persones interessades hauran d'omplir el formulari de sol·licitud d'accés disponible al web 
del PSMAR dins l'apartat corresponent a aquesta oferta, i d'adjuntar el seu currículum vitae, 
mitjançant l'enllaç habilitat amb el nom "Envia'ns el teu CV" que es troba situat sota el menú 
de l'esquerra de la pàgina web. 

 

 

 També hauran d'ajuntar, en el mateix formulari i mitjançant els enllaços restants, l'escanejat 
dels títols acadèmics i de les acreditacions de l'experiència professional. 

 Un cop valorats els CVs i l’experiència professional, les persones aspirants admeses 
realitzaran una entrevista personal amb el/la responsable d'Infermeria o persona en qui 
delegui, i un/a membre de l’equip de RRHH. 

 Totes les dades que l'aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment 
immediatament anterior a la seva contractació. 

 En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la següent adreça d'e-mail: 
ofertestreball@parcdesalutmar.cat.  
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