
La persona que incorporem assumirà les següents responsabilitats:

-Preparació, control, ordre i comandes, de material sanitari. 

- Col·laborar amb la logística dels diferents processos de la CU+. 

- Reserva, obertura, tancament i ordre, dels diferents espais de la CU+.

-Preparar els diferents espais de treball: consultes, sales d’espera, quiròfan, aules
teòric pràctiques CU+, espais de simulació, etc.

-Col·laborar a mantenir l’ordre en tots els espais de la CU+ (endreçar mobiliari i
material sanitari utilitzat, simuladors, aparells mèdics...).

-Ajudar en la gestió de tot el material fungible sanitari (rebre comandes, col·locar
material al seu lloc, control d’estocs, ordenar diferents magatzems, reposició de
material...).

-Donar suport puntual, en l’atenció a les persones usuàries dels diferents serveis.

-Col·laborar en la preparació dels escenaris de simulació clínica.

Què esperem de tu?

AUXILIAR DE CLÍNICA

Iniciem un nou procés de selecció per incorporar a un/a:

La Clínica Universitària integra espais assistencials i docents pràctics de la Facultat

de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UVic-UCC.

També és la seu del CISARC, Centre d’Innovació en Simulació, on es desenvolupa la

metodologia de la simulació a la formació que ofereix UManresa.



-Coneixement dels diferents tipus de material i aparells sanitaris.

-Habilitats en l’ús de programari informàtic específic.

-Habilitats en l’àmbit  de la imatge i so.

-Elevat grau d’autonomia per a solucionar incidències.

Què valorem

-Titulació Acadèmica: CFGM o CFGS, de qualsevol de les titulacions de l‘àmbit

sanitari.

-Formació Complementària: ofimàtica, nivell nadiu de català i castellà.

-Experiència Laboral: Acreditar experiència mínima de 2-3 anys en tasques

d’auxiliar de clínica. 

Quins requisits sol·licitem

Què t'oferim

-Contractació temporal (substitució baixa paternitat)

-Jornada de 35h/setmanals, de dilluns a divendres. Horari de matí/tarda

-Paquet de beneficis socials

-Lloc de treball: Manresa

-Incorporació en un equip innovador, dinàmic, emprenedor i orientat 

a l’excel·lència.

Si valores formar part de la Clínica Universitària i contribuir al projecte

FUB, t’estem esperant! Inscriu-te a l’oferta a través del formulari.


