Oferta: Monitor/a Llar Residència i PSAPLL
Referència: FA03388861
Experiència: 12 mesos
Ubicació: Montblanc
Requisits Nivell Formatiu: TÍTOL CF DE GRAU SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL
Relació laboral: Temporal
Període: setmanal

Durada contracte: 3 mesos Jornada: complerta

Hores: 40 Permís de conduir: B

Perfil que busquem és el següent:
Monitor/a polivalent per cobrir substitucions. Horari en funció de les necessitats del servei
(matins, tardes, nits, caps de setmana...)
Vetllar pel bon funcionament del grup de persones ateses, procurant la màxima integració
i adaptació de cadascuna d’elles.
Realitzar tasques de coordinació diària amb la resta de serveis de l’entitat, de tota la
informació de caire personal que pugui afectar o es valori el coneixement de l’altre servei
implicat. Participar a les reunions d’equip, per tal de contribuir en la millora de
l’organització, atenció individual de les persones ateses i funcionament del programa.
Fomentar l’acompliment de les tasques d’higiene i/o vinculades a l’alimentació
Acompanyaments i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com
externs al centre, d’acord amb les instruccions dels responsables del programa. Donar
suport en altres àrees que es determinin.
Detall de les funcions de treball:
Vetllar pel bon funcionament del grup de persones ateses, procurant la màxima integració
i adaptació de cadascuna d’elles.
Realitzar tasques de coordinació diària amb la resta de serveis de l’entitat, de tota la
información de caire personal que pugui afectar o es valori el coneixement de l’altre servei
implicat.
Participar a les reunions d’equip, per tal de contribuir en la millora de l’organització, atenció
individual de les persones ateses i funcionament del programa.
Fomentar l’acompliment de les tasques d’higiene i/o vinculades a l’alimentació
Acompanyaments i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com
externs al centre, d’acord amb les instruccions dels responsables del programa. -Donar
suport en altres àrees que es determinin. En relació a l’atenció a les persones ateses i/o les
seves famílies/representants legals.
Participar en l’acolliment i acompanyament en el procés d’adaptació de la persona atesa en
un suposat canvi de domicili.

Realitzar totes les tasques assignades a la figura de monitor de seguiment del procediment
intern “PR-GQ-02 PAI. Pla d’atenció Individual”, si s’escau.
Facilitar el procés educatiu, assistencial i de manteniment i millora de la salut, de les
persones ateses reforçant les seves potencialitats, d’acord amb les directrius i metodologia
establerta per l’equip tècnic del servei.
Supervisar, i si escau donar suport a la persona atesa, en la realització de les activitats
bàsiques de la vida diària i d’inclusió social i en la valoració i millora del grau de qualitat i
de compliment de les mateixes.
Administrar i supervisar la presa del tractament farmacològic, d’acord amb les
prescripcions mèdiques.
Proporcionar i revisar que la presa de medicació sigui la correcta.
Contenir, resoldre i notificar els conflictes relacionats amb les persones ateses.
Fomentar i dinamitzar la bona convivència i gestió de les responsabilitats de l’habitatge
entre les persones ateses que comparteixen pis.
Recollir informació sobre necessitats i desitjos de les persones ateses per crear el Pla de
Treball.Assessorar en la gestió econòmica.
•

Les persones interessades podeu omplir el formulari omplint al camp
d'observacions la referència de l'oferta.

