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

LLOC DE TREBALL:

Denominació: Coodinació Servei Adopcions d'infants amb necessitats especials

Servei/Departament: Servei d'Adopcions d'Infants amb Necessitats Educatives Especials

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte: Obra i Servei

Duració del contracte: Fins 31/12/2019, Prorrogable

Jornada Habitual: 19,25 hores setmanals

Remuneració: 928,11 euros bruts mensuals x 14 pagues

Centre de treball: Avinguda de Roma, 157

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

REQUISITS:

TITULACIÓ Diplomatura, llicenciatura o grau en el Camp Social (treball

social, educació social, psicologia, …)

FORMACIÓ ESPECÍFICA * Formació complementària en gestió d'equips i resolució de

conflictes.

* Treball Familiar Sistèmic.

* Competències Parentals.

* Gestió de projectes i processos.

* Coneixements respecte diversitat funcional, necessitats es-

pecials i necessitats educatives especials.

* Treball en pèrdues i dols.

EXPERIÈNCIA * Experiència mínima de 3 anys en serveis d'acolliments d'in-

fants o àmbits relacionats en el circuit d'atenció a la infància

(EAIA, CRAE, …)

* Experiència en la coordinació d'equips.

* Habituat/da a treballar amb indicadors d'avaluació i impacte

social.

* Redacció de projectes.

* Gestió i planificació del servei.

IDIOMES:

OFIMÀTICA : Ofimàtica a nivell d'usuari/a avançat

COMPETÈNCIES I HABILITATS * Habilitats en tècnica d'entrevista com a eina clau de treball.

* Habilitats en gestió del canvi.

* Lideratge i Gestió d'equips

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V. 11/03/2019

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

Persona de contacte i càrrec Ariadna Antequera (Directora Area Persones)

e-mail de contacte: persones@fundacioires.org

Asumpte mail: Coordinació Adopcions

PL-RH-006 rev. 2                 Data revisió: 29/07/2014

OBJECTIU LLOC DE FEINA:

Coordinar el projecte d'adopcions per tal d'assolir l'objectiu de proporcionar i donar seguiment a l'adopció d'infants amb 

necessitats educatives especials de la província de Barcelona durant tot el procés que calgui fins a consolidar-lo.

DESCRIPCIÓ:

* Coordinar el projecte d'adopcions de la Fundació.

* Liderar i coordinar la tasca dels professionals de l’equip d’adopcions, assegurant el correcte desenvolupament de les 

responsabilitats de l’equip tècnic.

* Coordinació amb l’Administració corresponent.

* Avaluació contínua del resultats del servei per garantir l’assoliment d’objectius i assegurar l’acompliment d’estàndards 

de qualitat del Servei.

* Promoure la millora contínua en el servei. Impulsar propostes viables.

* Aportació d’informació institucional a l’equip.

* Ser intermediari per a les famílies vinculades al projecte.

* Coordinar i garantir l’elaboració dels informes, pla de treball i memòria del servei.

* Participar en els temes transversals de l’Àrea Social i de Quadre de Comandament de la Fundació per afavorir el 

creixement i la millora contínua.

mailto:persones@fundacioires.org

