
 
 

 
OFERTA DE DUES PLACES D’AUXILIAR VETERINARI/A per TORN 

DE NIT 
 
Durant el torn de nit, de dilluns a diumenge, l’atenció dels pacients està en mans d’un 
veterinari generalista, dos auxiliars i un veterinari intern. Aquest equip compta amb el 
recolzament dels veterinaris de guàrdia de totes les especialitats. Bona oportunitat per 
incorporar-se a la plantilla d’un hospital capdavanter que recolza les inquietuds formatives 
del personal. 
 
 
Funcions i responsabilitats: 
 
• Tenir cura dels pacients hospitalitzats: monitorització i administració dels tractaments prescrits 

pels veterinaris. 
• Coordinar eficientment la seva activitat amb l’equip d’auxiliars i de veterinaris. 
• Col·laborar en el manteniment i el bon funcionament de les instal·lacions en les que exerceixi la 

seva feina. 
• Vetllar perquè la seva àrea de treball estigui sempre neta i endreçada. 
• Dur a terme totes aquelles funcions que li siguin assignades en l’àmbit de les seves 

competències tècniques. 
 

Requisits : 
 
Formació Acadèmica: 

• Cicle Formatiu de Grau Mig o Batxillerat i curs d’Auxiliar Clínic Veterinari finalitzat. 

Experiència prèvia: 

• Experiència demostrable en centre veterinari. 

Altres coneixements: 

• Català i castellà nadius o equivalent al nivell C1 del MERC. 
• Coneixements avançats de les eines informàtiques del seu àmbit (QVET) i Microsoft Office. 

 

Competències personals: 

• Persona extravertida i cordial. 
• Capacitat de treball en equip. 
• Capacitat de relació i d’organització. 
• Orientació a l’usuari. 
• Empatia i vocació. 
• Passió pels animals de companyia. 

 
Dedicació i contraprestacions: 
• Contracte laboral indefinit amb període de prova.  
• Dedicació a temps complet (40 hores setmanals). Horari nocturn en torns rotatoris de dilluns a 

diumenge inclosos els festius segons les necessitats del servei. 
• Incorporació: Octubre 2021. 
• Retribució: 15.279,60€ a 17.000€ bruts anuals segons experiència més complement de 

nocturnitat. 
 



 
 
 
Sol∙licituds 
Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae en format pdf i una carta de motivació 
a l’adreça seleccio@fundaciouab.cat amb la referència "OFERTA AUXILIAR VETERINARI_NIT" 
abans del dia 30 de setembre de 2021. 
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