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

LLOC DE TREBALL:

Denominació: Tècnic/a Taula Proinfància_Verneda-La Pau

Servei/Departament: Inclusió-Infància

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte: Obra i Servei

Duració del contracte: 6 mesos

Jornada Habitual: 30 hores setmanals

Remuneració: 1148,75€/b/m * 14 pagues Conveni Acció Social

Centre de treball: C. Àlaba, 61

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

REQUISITS:

Lloc de Residència habitual: Barcelona

Titulació: Àmbit social com Treball Social, Educació Social o altres

Carnet de conduir: No 

Vehicle: No 

IDIOMES:

OFIMÀTICA : Excel (avançat), base de dades (avançat)

ASPECTES CONCRETS A VALORAR:

* Habilitats relacionals i interpersonals

* Flexibilitat horària segons objectius i necessitats del servei

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V. 26/01/2018

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

Persona de contacte i càrrec Ariadna Antequera (Rble Àrea Persones)

e-mail de contacte: persones@fundacioires.org

* Lideratge, planificació, capacitat resolutiva, autonomia.

* Alta capacitat de gestió i coordinació entre diferents agents

* Capacitat d'analisis i de definició estratègica.

* Empatia, habilitats comunicatives

* Capacitat de gestionar alts volums de feina

* Creativitat i flexibilitat

Aspectes actitudinals i/o habilitats

Descripció:

* Coordinació i lideratge de la Taula d'Infància de la Pau-Verneda.

* Fomentar el treball en xarxa entre les entitats participants.

* Gestió i seguiment de serveis (CaixaProinfància). 

* Engegar i coordinar els serveis d'atenció a la infància.

* Plans de treball familiars 

* Intervenció/seguiment familiar amb les entitats educatives i socials del territori.

* Gestió d'aplicatiu informàtic específic.

* Gestió d'ajuts econòmics.

* Avaluació del programa i elaboració de memòria.

* Seguiment dels serveis, professionals involucrats i activitats 

* Gestió de serveis socials

* Gestió d'equips

* Gestió de projectes

Formació específica:

* En serveis i recursos socials d'atenció primària

* En la gestió de serveis i projectes d'atenció a la infància

* Treball en xarxa i dinamització comunitària

Experiència ( tipus i temps)

Català nivell C i castellà
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