OFERTA DE LLOC DE TREBALL
PROMOCIO INTERNA:
LLOC DE TREBALL:
Denominació:
Servei/Projecte/Àrea:
Nº Places:

X

SELECCIO EXTERNA:

X

Psicòleg/a especialitzat/da en violència de gènere i els seus fills i filles
Servei d'Atenció Psicòlogica a Dones. SAPD Mallorca
1

CONDICIONS CONTRACTUALS:
Tipus de Contracte:
Jornada Habitual:
Remuneració:
Centre de treball:

Indefinit
38,5 hores dilluns a divendres
1.743,62€ bruts x 14 pagues
Palma, Inca i Manacor

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:
Descripció:
La línia d'atenció a dones víctimes de violència masclista i als seus fills i filles proporciona atenció psicològica a
dones des dels 23 anys que han viscut situacions de violència dins l'entorn de la seva parella o exparella i els seus
fills i filles menors entre 5 i 17 anys.
1. Atenció psicològica individual i grupal a les dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles.
2. Elaboració del diagnòstic.
3. Elaboració i implementació del pla d'intervenció familiar.
4. Seguiment i avaluació.
5. Coordinació i difusió del servei amb altres recursos.
6. Registre d'intervencions.
7. Elaboració d'informes.
8. Realizar formacions com a ponent internes i externes a altres entitats i col·lectius.
REQUISITS:
Lloc de Residència habitual:
Titulació:
Formació específica:
Experiència (tipus i temps)

Illa de Mallorca
Grau de Psicologia i General Sanitari o Intervenció Social
Formació mínima en Violència masclista de 150 hores
Experiència de dos anys en atenció en violència masclista.

Carnet de conduir:
Vehicle:
IDIOMES:
OFIMÀTICA:
Habilitats i competències:

Si
Sí
Castellà i Català nivell alt
Coneixement d'ofimàtica office nivell mig

Capacitat d'organització, iniciativa, orientació a les usuàries, treball en equip, comunicació i gestió de l'estrés.
ASPECTES CONCRETS A VALORAR:
Experiència en el camp social, disponibilitat per anar a Inca, Manacor i Palma, horari flexibles majòritariament
horabaixes.
DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.
03/06/2022
posteriorment a la data indicada no s' admetran més CV per aquest procès de selecció
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