associació de lleure i esport comkedem
casal de barri Can Travi
av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45
08035_Barcelona
www.comkedem.org
ckm@comkedem.org
669 720 969

“L’ESTIU PER TOTHOM”
INFERMER@ - MONITOR@

entitat de promoció cultural i educativa de Barcelona de lleure i esport adaptat per a nens i joves amb
discapacitat física (distròfia muscular, parálisi cerebral, malalties neuromusculars, espina bífida), de 7 a 25
anys, amb activitats consolidades: colònies, viatges, estades en autonomia, activitats d'oci i d'esport
recreatiu, i hoquei i bàsquet en cadira de rodes, cerca personal per les activitats de l'estiu, amb opció de
incorporar-se a la dinàmica general de l’entitat a partir de setembre.
colònies (16 a 23 de juliol, pantà de Sau)
nens i joves amb discapacitat física de 6 a 18 anys
estada autònoma (29 de juliol al 5 d'agost)
joves amb discapacitat física de 14 a 25 anys

amb aquestes tasques:
- medicació, primers auxilis, farmaciola, sondatges, material suport respiratori i altres
- preparació i realització d'activitats de l'estiu
- Assistència personal a persones amb discapacitat (tasques quotidianes -higiene, vestir,
menjar- a més de totes les mobilitzacions que siguin necessàries -transferències de pes com
aixecar, enllitar, empènyer la cadira-.
aquest perfil:
- grau en infermeria (es valoraran estudiants de cursos avançats)
- es valorarà experiència en discapacitat i en el tracte amb nens i joves
- edat: 21-30 anys
- Barcelona i rodalies
Condicions

Contracte laboral d'obra i servei.
Sou segons conveni.

Selecció

Enviar CV a comkedem@gmail.com

NIF: G_63.419.451
Inscrita en el Registre d´Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el numero 28.505
Membres de la Federació Catalana de l'Esplai, la Federació ECOM, la Federació Catalana d’Esports de Discapacitats Físics i
la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals

CALENDARI
Recepció CV

12 de maig

Entrevistes

13 i 14 de maig (tarda)

Jornada de formació

20 i 21 de maig (tarda)

Reunió 1ª

11 de juny (tarda)

Reunions 2ª-3ª

Juny

Reunió de valoració

Setembre (memòria)

DOCUMENTACIÓ (en cas de selecció positiva)
-

Títol/s (estudis acabats)
Darrera matrícula estudis
Certificat/s de cursos
Certificat penals
DNI/NIE
Targeta sanitària
Fitxa de monitor (facilitada per l’entitat)

