
PROMOCIO INTERNA: X SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: 

Servei/Projecte/Àrea: 

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte:

Jornada Habitual:

Remuneració:

Centre de treball:

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:

REQUISITS:

Lloc de Residència habitual:

Titulació:
Formació específica:

Experiència (tipus i temps)

Carnet de conduir:

Vehicle:

IDIOMES:

OFIMÀTICA: 

Habilitats i competències:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V. 30/09/2022

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

COORDINACIÓ SERVEIS INFÀNCIA I FAMÍLIA: 

- Coordinació Equips Casal en Família i altres Serveis d'Infància i Joventut de Mallorca.

- Supervisió procés de millora i avaluació de l'impacte. 

- Acompanyar als equips per a la correcta implementació de millora en els processos del Servei, sistema de registre i 

avaluació. 

- Participació a les reunions de l'entitat de control i millores en els processos dels Serveis. 

- Control de convocatòries i terminis de presentació de documentació: projecte, reformulacions, memòries de seguiment, 

pressupost i justificació econòmica. 

- Seguiment i control del sistema de qualitat i PD. 

- Referent de les auditories internes i externes del servei que coordina. 

- Coordinació amb la responsable de CPI.

- Coordinació amb els serveis interns i externs de l'entitat. 

- Col·laborar amb la captació de noves necessitats i recerca de noves convocatòries. 

- Elaboració d'informes mensuals de les activitats.  

PSICÒLEG/A CASAL EN FAMÍLIA: 

- Entrevistes d'acollida a les famílies derivades al Casal. 

- Liderar el grup de famílies assistents a Casal.

- Atenció psicoterapèutica a les famílies. 

- Coordinació amb la resta de l'equip.

- Registre del seguiment de les famílies i mesura del seu procés de canvi. 

Indefinit

35 hores setmanals

1.581,33€ mensuals bruts x 14 pagues

Palma

Mallorca

Llicenciatura o Grau en Psicologia

Igualtat i gènere, família, infància

Almenys 1 any realitzant tasques d'intervenció amb famílies i/o 

menors i joves.

Sí 

Català i castellà nivell alt

Nivell usuari paquet office

Persona dinàmica, emprenedora, amb dots de lideratge, capacitat per treballar en equip. Habilitats per treballar 

amb famílies i dinamitzar grups d'infants. Amb empenta, resolutiva i amb capacitat per gestionar equips.

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

Coordinació Infància i Família + Psicòleg/a Casal en Família Palma

Casal en Família 

Sí 
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