
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En data 25 d’abril de 2017 i fins el 14 de maig, queda oberta la Convocatòria Interna 

CHV-HSC per a la cobertura d’un lloc de treball de: 
 

GESTOR/A de CONTINUÏTAT DE CURES 
FUNCIONS: 

− Identificar junt amb l’equip assistencial, prioritàriament durant les primeres 24-48h d’ingrés, les 

necessitats sanitàries i socials alhora que promoure i participar en la planificació de l’alta per tal de 

garantir la continuïtat de cures de manera especial en el pacient geriàtric, dement i/o pal·liatiu, en el PCC, 

MACA i en el pacient postagut i/o convalescent que precisa ingrés a hospital d’atenció intermèdia, 

hospitalització domiciliària o hospital de dia 

− Consensuar amb l’equip assistencial el recurs més adient en funció de les necessitats del pacient  

− Garantir el suport als equips de l’HUV en la presa de decisions (suport especialitzat) 

− Vetllar per l’adequada planificació de l’alta, actuant d’enllaç amb els equips de primària, contactant amb 

l’equip assistencial receptor i concretar la continuïtat de les cures per tal de garantir derivacions i 

transicions efectives 

− Donar resposta a la demanda externa d’enllaç i contacte des dels altres àmbits, vetllant per les transicions 

correctes des del domicili a l’hospital si s’escau 

 

CONDICIONS: 

• Dedicació ordinària – jornada completa 

• Horari: jornada partida de dilluns a divendres 

• Dependència jeràrquica de la Direcció de Cures 

 

REQUISITS: 

• Titulació de Grau en Infermeria  

• Pertànyer a la Plantilla del CHV o del HSC amb una antiguitat com 

a Infermer, mínim de 5 anys 

• Perfil competencial: 

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

• Habilitats de comunicació, empatia i de treball en equip i relació interprofessional 

• Capacitat organitzativa, compromís  i voluntat de servei 

ES VALORARÀ:  

• Formació i/o experiència en l’atenció al malalt geriàtric i TICs 

• Coneixement dels diferents dispositius assistencials del territori 

• Facilitat de relació i actitud empàtica 

 

 

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. 
 

 


