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

LLOC DE TREBALL:

Denominació: Psicòleg/a Expert/a en Families

Servei/Departament: FILS 

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte: Obra i servei

Duració del contracte: Fins a 31/12/2018 prorrogable

Jornada Habitual: 15 hores/setmanals  (preferiblement en horari de tardes) 

Remuneració: 640,74 euros bruts mensuals x 14 pagues

Centre de treball: Avinguda de Roma, 157 - 2n Barcelona

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:

REQUISITS:

Titulació:

Formació específica:

Experiència (tipus i temps):

IDIOMES:

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

Aspectes actitudinals i/o habilitats

ASPECTES CONCRETS A VALORAR:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V. 31/08/2018

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

Persona de contacte i càrrec

E-mails de contacte: persones@fundacioires.org

Ariadna Antequera (Responsable Àrea de Persones)

1- Diagnòstic de necessitats i treball d'acompanyament a famílies amb infants en el procés terapèutic. 

2- Treball en xarxa i coordinació amb serveis i entitats de barri (escola, serveis socials, EOEP …).

3- Coordinació de casos. 

4- Gestió de documentació lligada al projecte.

5- Atenció psicològica individual, familiar i de parella.

6- Formacions externes. 

7- Interlocució amb àmbit administració i/o empresarial

Llicenciatura o grau en psicologia. 

* Orientació sistèmica ( Màster en Teràpia Familiar Sant Pau 

o formació similar en Sistèmica)

* Experiència demostrada en teràpia i coteràpia : individual, 

parella i familiar.

* Treball amb families.

* Coneixements i/o experiència en: intervenció amb famílies, 

menors i adolescents,  parentalitat, gènere, noves 

masculinitats, treball amb homes agressors, violència 

masclista, violència filioparental, conflictes).

* Es valorarà haver treballat en l'àmbit privat.

Nivell C de català. Es valorarà anglès.

* 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 aprendre. 

* Capacitat de captar nous clients privats.
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