
Fundació Privada Astres
Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. La

Fundació ASTRES desenvolupa projectes, programes i

serveis per a l‘atenció integral de persones amb…

discapacitat intel·lectual per a la millora de la seva

autonomia

Per inscriure't en aquesta oferta prem o còpia al navegador

el següent enllaç, o escaneja el codi BIDI.

http://tinyurl.com/yc8gu8z3

Oferta de treball

Universitat Rovira i Virgili Tarragona

Auxiliar Tècnic Educatiu (Substitucions)

Ubicació Deltebre (Espanya) Vacants 1

Tipus de salari Gross/year Salari 15000 € - 18000 €

Resum

La Residència La Duna ofereix Servei on s’atenen persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de

conducta, i hi realitzen activitats diürnes d’ajustament personal i social a més de tasquesd’ocupació

terapèutica.

Cerquem a personal Auxiliar Tècnic Educatiu per realitzar atenció directa a usuaris a la Residència La Duna.

Les seves principals tasques seran:

- Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari en llar residència amb persones

amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta.

- Administració de medicació i atenció a la higiene. 

- Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.

S'ofereix fer substitucions de curta i/o llarga durada (possibilitat a optar a places vacant en un futur)

Requisits

 

Imprescindible disposar d'alguna d'aquestes titulacions:

CFGS en Integració social (imprescindible) ó
CFGM d'Atenció Sociosanitària ó
CFGM d'Atenció a persones en situació de dependència ó

http://tinyurl.com/yc8gu8z3
http://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacio-astres/


Auxiliar d'infermeria ó
Auxiliar de clínica ó 
Tècnic/a educador de disminuïts psíquics ó
Professionals que posseeixin alguna de les titulacions universitàries relacionades i puguin acreditar dos
anys d'experiència laboral:

Diplomatura/Grau d'Infermeria, Diplomatura/Grau de Fisioteràpia, Diplomatura/Grau de Teràpia
Ocupacional, Diplomatura/Grau de Treball Social, Diplomatura/Grau d'Educació Social, Mestre
Educació Especial, Pedagogia Terapèutica, Psicologia.

Es valorarà experiència prèvia treballant amb persones amb diversitat funcional.

Disponibilitat i flexibilitat horària.

Disposar de carnet de conduir i vehicle propi.

Domini del català, tant parlat com escrit.

Cerquem a persona dinàmica, amb habilitats comunicatives, responsable, pacient i resolutiva.
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