FISIOTERAPEUTES I TERAPEUTA OCUPACIONAL
PER EQUIP DE REHABILITACIÓ DOMICILIÀRIA
REFERÈNCIA PS 05/18 RHB
La Coordinació de Teràpies del Parc Sanitari Pere Virgili obre un procés de selecció per
incorporar fisioterapeutes i una terapeuta ocupacional pel projecte d’implementació d’un
Equip de Rehabilitació Domiciliària per la zona Rubí i Sant Cugat.
Llocs de treball





1 Fisioterapeuta a Temps Parcial en horari de 8:30 a 12:30 hores.
1 Fisioterapeuta a Temps Complet en horari de 8:30 a 16:30 hores.
2 Fisioterapeutes a Temps Complet en horari de 11:00 a 19:00 hores.
1 Terapeuta Ocupacional a Temps Complet en horari de 10:00 a 18:00 hores.

Funcions a desenvolupar
-

Funcions assistencials: Tractar, assessorar, donar suport clínic i fer seguiment
conjunt amb els equips assistencials en el maneig de pacients complexos dins la
seva àrea de competència. Educació sanitària, adaptació de l’entorn, i seguiment del
pacient i família/cuidador.

-

Funcions qualitatives: Liderar l’elaboració i revisió de protocols, procediments, i
detecció de problemes i assessorament en aspectes tècnics en general.

-

Funcions formatives: Identificar les necessitats de formació relatives a la seva àrea
i realitzar les activitats formatives i educació sanitària necessàries per millorar els
coneixements tant dels professionals sanitaris com de pacients, famílies i/o
cuidadors principals.

-

Funcions investigadores: Desenvolupar, implementar i avaluar projectes de millora
per la seva àrea i col·laborar amb l’equip assistencial a traves de la recerca i
l’evidència científica.

Perfil sol·licitat
-

Diplomatura i/o Grau en Fisioteràpia i/o Teràpia Ocupacional.

-

Formació i/o experiència, així com l’actitud i l’aptitud pel desenvolupament de les
funcions de la Rehabilitació Domiciliària.

Condicions de treball
-

Contracte d’obra i servei
Inici previst: 02 de maig de 2018

Procés de selecció
Interessats, envieu un CV actualitzat amb fotografia recent a seleccio@perevirgili.cat
indicant en l’assumpte del correu electrònic “PS 05/18 RHB”.
El termini per presentar candidatures finalitzarà el 2 d’abril de 2018.

Barcelona, 22 de març de 2018

