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En dependència de la Direcció
proporcionar cures d’Infermeria aplicant els coneixements i tècniques 
disciplina basant-se en el coneixement científic i tecnològic per a garantir una atenció de 
qualitat a l’usuari, família i persones de referència. Prevenir, promocionar i educar en salut 
formant part de l’equip multidisciplinari, se
les necessitats que presenten els usuaris, aconseguint la màxima autonomia.

 
Requerim:  
 
• Titulació Universitària en Infermeria.
• Informàtica a nivell usuari.

 
Oferim:   
 
• Diferents places al 100%, tant pel torn de dia com pel torn de nit. 
• Incorporació en el Servei d’Hospitalització o en el Servei d’Urgències
• Contracte indefinit. 
• Incorporació: immediata. 
  
Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corr
a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es
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irecció d’Infermera, la persona seleccionada tindrà com a missió 
roporcionar cures d’Infermeria aplicant els coneixements i tècniques específiques de la seva 

se en el coneixement científic i tecnològic per a garantir una atenció de 
qualitat a l’usuari, família i persones de referència. Prevenir, promocionar i educar en salut 
formant part de l’equip multidisciplinari, sent capaç de donar respostes de forma integral a 
les necessitats que presenten els usuaris, aconseguint la màxima autonomia.

Universitària en Infermeria. 
. 

al 100%, tant pel torn de dia com pel torn de nit.  
Incorporació en el Servei d’Hospitalització o en el Servei d’Urgències. 

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corr
seleccio@hmartorell.es  

www.fhsjdm.cat 
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