OFERTA DE LLOC DE TREBALL
PROMOCIO INTERNA:

x

SELECCIO EXTERNA:

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

Impulsa Granollers (inserció sociolaboral)
Tècnic/a d'inclusió socio-laboral
Inclusió
1

x

CONDICIONS CONTRACTUALS:
Tipus de Contracte:
Obra i servei
Duració del contracte:
Fins 30 de juliol (baixa maternal)
Jornada Habitual:
35 h/setmanals
Remuneració:
1340,21€ bruts mensuals en 14 pagues
Centre de treball:
Granollers
FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:
Acompanyament individual.
Orientació per a l'elaboració de plans de treball: ambit personal, social-familiar, formatiu-laboral, salut i
material.
Coneixement del territori (recursos, xarxes)
Presentació del projecte, contacte i coordinació amb agents i entitats del territori.
Vincular les persones a dispositius formatius, d’atenció bàsica, ... locals i comarcals.
Administració d'ajuts econòmics
Avaluació dels processos personals amb indicadors d’impacte.
Elaboració de la memòria anual
REQUISITS:
Lloc de Residència habitual:

Vallès Oriental (abstenir-se candidats de fora de la comarca)
Educació Social, Treball Social, Pedagogia, Psicologia,
Sociologia (estudis del camp social).

Titolació:
Formació específica:

Coneixement i domini del treball per competències.
Coneixement del territori (ABSTENIR-SE PERSONES QUE NO
CONEGUIN EL TERRITORI).
1. Experiència en dispositius d’inserció sociolaboral amb
col·lectius d’alta vulnerabilitat.

Experiència ( tipus i temps)

2. Experiència en conducció i tècniques de dinàmiques de grup.

Carnet de conduir:
Vehicle:
IDIOMES:
OFIMÀTICA :
Aspectes actitudinals i/o habilitats

3. Experiència en acompanyament individual i treball per
competències
4.Experiència de treball a Granollers (o comarca)
No
No
Català, castellà
Nivell usuari
1. Iniciativa i autonomia
2. Capacitat de comunicació i relació
3. Gestió positiva del conflicte
4. Capacitat de gestionar els canvis

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

ABSTENER-SE PERSONES QUE NO CONEGUIN EL TERRITORI

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.

18/10/2018

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 (Rble Area Persones)
persones@fundacioires.org

PL-RH-006 rev.3 (22/05/08)

