
PROMOCIO INTERNA: X SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: 

Servei/Projecte/Àrea: Operacions Catalunya

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.

Autonomia, planificació i organització, empatia, iniciativa i treball en equip, capacitat comunicativa, així com competències de lideratge 

relacionades en la gestió i acompanyament dels equips.

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

Coordinació Violències (FILS + Pisos Suport Substitutori de la Llar 

+ Vinculat + Pis de Joves)

21 de novembre de 2022

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

La Fundació IRES compta amb una dilatada experiència en la gestió de serveis especialitzats en matèria de violència masclista, fet que aporta un valor afegit. 

Els/les nostres professionals tenen un alt grau d’especialització, el que permet abordar la temàtica des de l’expertesa i la innovació. 

Funcions comunes de Coordinació dels diferents serveis:

- Com a membre de l'equip de confiança de la direcció de l'entitat participarà en el Quadre de Comandament de l'Entitat i Àrea Social.

- Representar el servei en les relacions amb els serveis i recursos de la xarxa comunitària. (representació institucional).

- Encarregar-se de la gestió i organització del servei, els objectius anuals i de l'equip de les professionals amb el suport de l'àrea de persones.

- Seguiment dels pressupostos del servei.

- Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el servei.

- Elaborar la memòria anual del servei, seguiment, redacció i justificació de les subvencions i/o licitacions.

- Elaboració de propostes de millora a implementar en el servei.

- Vetllar pel compliment del sistema de qualitat del servei.

Funcions Coordinació Pisos Violències:

Actualment, la Fundació IRES és la responsable de la gestió del SSL Gironès, del SSL Eixample Sud, el SSL Sabadell, el SSL Selva Marítima i el SSL Alt Empordà.

- Coordinar-se amb les tècniques referents de la Unitat d’Actuacions contra la violència masclista de la Direcció General per l'Erradicació de les Violències 

Masclistes.

- Preparar i realitzar l’acollida i la sortida del servei conjuntament amb l’altra educadora.

- Encarregar-se de l’arranjament de les incidències a nivell de manteniment.

- Gestionar els pagaments de productes frescos de les dones.

Funcions Coordinació FILS:

- Recollir i acollir les demandes d'atenció i suport a les persones ateses tant internes com externes.

- Organitzar l'atenció a situacions específiques de l'equip i del servei.

- Recollir les dades i indicadors de les atencions realitzades mensuals i del servei i traspassar a Responsable d'Ecosistema.

- Desenvolupament i seguiment de tallers, accions preventives i formacions, dirigides a la població en general, serveis de la Fundació i serveis externs.

Funcions Coordinació Vincula't:

- Assumir intervencions directes quan la situació del Servei així ho requereixi.

- Orientar determinades actuacions en l'exercici de les funcions tècniques de la terapeuta del servei.

- Representar l'entitat en les reunions i coordinacions amb el C.O i el Departament de Justícia. 

Funcions Coordinació Pis de Joves:

- Gestionar la tramesa, supervisar i signar els informes elaborats per l'equip.

- Supervisar i analitzar la intervenció tècnica i socioeducativa dels professionals de l'equip per orientar actuacions i/o establir pautes d'intervenció en cas de 

detectar aspectes de millora.

- Atendre les incidències d'especial dificultat derivades de la intervenció de casos assignats i guiar la intervenció més adequada en cada cas, i/o assumir-ne 

intervencions directes quan la situació ho requereixi.

Indefinit

38,5 hores setmanals

1.779,81€ bruts mensuals per 14 pagues

c/ Josep Pla, 163 Barcelona

Barcelona o rodalies

Coneixements del circuit de serveis de protecció a les dones. (experiència demostrable).

Coneixements pràctics de les dinàmiques internes de pisos o similars (SAR o SSL o serveis 

residencials d'atenció a dones).

Experiència de dos anys en la gestió de serveis similars i coordinació d'equips.

Valorable

Valorable

Català i castellà nivell alt

Coneixement del paquet office a nivell intermedi

Titulació universitària de l'àmbit social (Educació Social, Psicologia, Treball Social..)

Formació en Perspectiva de gènere. 

Formació en violència masclista.
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