
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En data 25 d’abril i fins el 14 de maig i amb l’objectiu de comptar amb el potencial i coneixement dels 

professionals del CHV com a aposta per a la gestió interna, la Direcció de Recursos obre la següent 

convocatòria: 

 

CAP D’UNITAT DE CURES GERIÀTRIQUES 

CAP D’UNITAT DE CURES d’ URGÈNCIES 
 

FUNCIONS: 
• Garantir l’assistència integral del pacient a través dels plans de cures establerts en termes 

d’eficiència, qualitat, seguretat i satisfacció del client,  dissenyant, planificant  i avaluant els plans de 

cures,alhora que orientar la pràctica professional des de l’essència de les cures 

• Gestionar l’ equip de professionals de la Unitat per garantir la millor assistència al pacient de manera 

que l’assistència dispensada correspongui a les seves necessitat, amb la  utilització adequada dels 

recursos, la canalització de l’estratègia empresarial i el compliment dels objectius establert 

• Assumir la responsabilitat sobre el bon ús, control i estocatge dels recursos materials i utillatge de la 

Unitat 

• Facilitar els processos de formació, docència i investigació que s’hagin de portar a terme a la Unitat, 

vetllant pel manteniment de les competències professionals i assessorant  a les infermeres en el seu 

paper d’educadores per a la salut 

 

CONDICIONS: 

• Dedicació ordinària de dilluns a divendres 

• Guàrdies de coordinació de Centre de Caps de setmana i festius 

 

REQUISITS: 

• Comptar amb la titulació corresponent de Diplomat o Grau en Infermeria  

• Pertànyer a la Plantilla del CHV amb una antiguitat mínim 5 anys com a infermer  i 

a dedicació completa 

• Coneixement i experiència en la Unitat. 

 
COMPETÈNCIES GENÈRIQUES: 

• Capacitat d’anàlisi i síntesi i de presa de decisions 

• Lideratge, habilitats de comunicació, empatia i de treball en equip i relació 

interprofessional 

• Capacitat organitzativa, implicació, compromís  professional  i voluntat de servei 

 

Es valorarà com a mèrit: 

• La formació en gestió hospitalària 

 Les persones interessades en ocupar aquests llocs de treball i que compleixin els requisits indicats, 
poden presentar la seva sol·licitud via correu electrònic abans de la data esmentada a l’inici, a la 
UNITAT DE SELECCIÓ , e-mail: seleccio@chv.cat, especificant el motiu del seu interès, així com els 
mèrits que reuneixen. 
 

 
Sra. Sara Manjon             
 DIRECTORA RR.HH. 

 

 


