
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.

Haver participat en qualitat d'observador/a en algun grup 

(psicoterapèutic o socioeducatiu) amb població vulnerable o de 

risc, prioritàriament de violència masclista durant almenys un any 

o curs escolar.

*Necessari coneixement d'atenció i intervenció amb joves, el lloc a 

ocupar és el de la línia de joves.

Valorable

Valorable

Català nivell C i Castellà nivell alt, valorable altres idiomes

Coneixements del paquet office a nivell d'usuari

Motivació, empatia, comunicació, autonomia, treball en equip, escolta activa, tolerància a l'estrès, gestió del 

conflicte. Es valorarà perspectiva de gènere i violència.

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

23 de setembre de 2022

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

El nou equipament municipal Plural, Centre de Masculinitats entra en funcionament amb la voluntat de fomentar 

una perspectiva plural, positiva i diversa de les masculinitats, que contribueixi a generar imaginaris col·lectius 

diferents del significat més estricte i caduc de “ser un home” o “comportar-se com un home”. 

Les funcions i responsabilitats són:

1.Dur a terme atenció individual i grupal i fer seguiment als usuaris.

2.Assessorar, explorar i valorar el risc de les dones per tal d’orientar-les a serveis d’atenció.

3.Preparar i dinamitzar el treball grupal.

4.Gestionar i registrar expedients a l’aplicació SIAS i a l’agenda.

5.Elaborar plans individuals de treball.

6.Fer valoracions d’ofici i emetre els informes de valoració.

7.Coordinar-se amb professionals de la xarxa de Serveis Socials i altres administracions.

8.Formar en l’abordatge de les violències masclistes en homes.

9.Dur a terme tasques de difusió del servei i participació en el programa “Circuit Barcelona contra la violència 

masclista”.

10.Fer el seguiment dels casos que ja han acabat el tractament.

11.Avaluar el programa i proposar elements de millora del programa d’atenció.

12.Recollir i registrar els criteris i els indicadors necessaris per fer l’avaluació dels tractaments i les memòries de 

servei.

13.Exploracions d'ofici.

Interinatge

13,5 hores setmanals

*Dilluns o dijous (per a fer exploracions d'ofici) i les tardes prioritàriament que és 

quan els joves poden venir.

632,76€ bruts mensuals per 14 pagues

Barcelona

Psicòleg/a 

PLURAL (Masculinitats Barcelona)

Barcelona o rodalies

Llicenciatura o grau en Psicologia

Formació en violència masclista mínim 50h

Formació complementària de 20h en intervencio amb homes.
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