OFERTA DE LLOC DE TREBALL
PROMOCIO INTERNA:

X

SELECCIO EXTERNA:

LLOC DE TREBALL:
Denominació:
Servei/Departament:
Nº Places:

Tècnic superior en integració social
Servei d'Atenció Social als Jutjats
1

X

CONDICIONS CONTRACTUALS:
Tipus de Contracte:
obra i servei
Duració del contracte:
fins 31 de desembre de 2018
Jornada Habitual:
35h/set.
Remuneració:
1.197,85 x 14 (conveni estatal d'acció social)
Centre de treball:
Fundació IReS Palma i Jutjats Via Alemanya
FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:
Descripció:
Suport a les tasques d' informació i assessorament a les persones incloses en un expedient judicial
usuàries del Servei en relació a la seva situació judicial i dels recursos de la xarxa comunitària.
Suport i acompanyament presencial en tràmits i gestions de les persones usuàries, tant a l'àmbit judicial
com als diferents serveis sociosanitàris en els partits judicials de Mallorca.
Suport en les tasques administratives del Servei i de registre de la intervenció.
Participació i
suport en els plans individuals d'intervenció.
Coordinació amb la resta de
l'equip.
REQUISITS:
Lloc de Residència habitual:
Titolació:

Formació específica:

Mallorca
Tècnic superior en integració social
Es valorarà el coneixement de l'entorn i dels serveis de la xarxa
comunitaria de recursos
Es valoraran estudis en treball social

Experiència ( tipus i temps)

Experiència laboral i/o de voluntariat en exclusió social.

Carnet de conduir:
Vehicle:
IDIOMES:
OFIMÀTICA :

B1
Si
Català nivell C1. Es valorarà altres idiomes
A nivell usuari, coneixements específics en Acces o similar
Persona autònoma, organitzada, colaboradora, amb capacitat
de treball en equip, flexible, responsable, sociable, empatica,
estable, realista, amb iniciativa i control emocional.

Aspectes actitudinals i/o habilitats

ASPECTES CONCRETS A VALORAR:
(Estudis d' especialització, experiència en el camp social, coneixements d'idiomes, aspectes
actitudinals i/o habilitats)

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.

15/10/2018

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

Persona de contacte i càrrec
e-mail de contacte:

Ariadna Antequera (Responsable A. Persones)
persones@fundacioires.org
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