
                    OFERTA DE LLOC DE TREBALL
PROMOCIO INTERNA: X SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: Delegat/da d'Execució de Mesures Penals Alternatives

Servei/Departament: Equip Barcelona 

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte: Interninitat 

Duració del contracte: 6 mesos aprox.

Jornada Habitual: 37,50 hores setmanals 

Remuneració: 1644,56€ (conveni acció social)

Centre de treball: Jutjats de Santa Coloma de Gramenet

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:

REQUISITS:

Titolació:

Formació específica:

Experiència (tipus i temps):

IDIOMES:

OFIMÀTICA : Coneixements d'office 2000 i outlook a nivell usuari

1- Responsable de la intervenció/atenció directa als penats assignats garantint l'acompanyament 

socioeducatiu de les persones ateses (estudiar el contingut del dossier judicial per preparar la primera 

entrevista amb el penat, realitzar la primera entrevista, informar al penat de les sevesobligacions judicials, 

valorar la predisposició del penat envers el compliment de la mesura, valorar la situació socio-personal-

laboral del penat, realitzar entrevistes de seguiment, …).

2- Coordinació amb els referents comunitaris/terapèutics que intervenen en el cas, elaborant 

conjuntament amb el centre de tractament un pla de treball específic adequat al contingut de l'execució de 

la mesura.

3- Informar periòdicament a la instància judicial de l'execució de la mesura així com de qualsevol 

incidència que pugui sorgir durant el transcurs del compliment de la mesura, mitjançant informes inicials, de 

seguiment, finals, notes informatives, etc. fent les propostes a la instància judicial, si s'escau, dels canvis 

de mesura supervisats pel coordinador d'equip i la jurista del departament.

4- Realitzar informes d'assessorament. 

5- Participar en les comissions de seguiment dels diferents tipus de mesures i altres espais de treballs

 derivats de la seva feina dintre del servei.

6- Participar en totes les reunions de coordinació, equip i altres necessàries pel desenvolupament del 

programa.

Llicenciatura o Diplomatura en Ciències Socials 

(Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, 

Criminologia, …)

* Domini de l'entrevista i de l'elaboració d'informes socials.

* Es valorarà postgrau d'Execució Penal

* Experiència en l'àmbit judicial.

* Experiència com a dem executant mesures de PF i/o 

tractament.

* Experiència i/o formació en salut mental i 

drogodependències

Nivell C de català
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Aspectes actitudinals i/o habilitats

ASPECTES CONCRETS A VALORAR:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V. 12/01/2018

posteriorment a la data indicada no s' admetran més CV per aquest procès de selecció

Persona de contacte i càrrec

E-mails de contacte: ariadnaantequera@fundacioires.org

Ariadna Antequera (Responsable Àrea de Persones)

* Capacitat i experiència de treball autònom.

* Capacitat organitzativa.

* Capacitat de gestió d'alts volums de feina.

* Eines de comunicació, mediació i negociació.

* Capacitat de treball en equip

* Motivació i actitud positiva per apendre.
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