
PROMOCIO INTERNA: x SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: 

Servei/Projecte/Àrea: 

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte:

Duració del 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: català i castellà

OFIMÀTICA: 

Habilitats i competències:

ASPECTES CONCRETS A VALORAR:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.

Sí 

valorable àrab i anglès

Persona dinàmica, emprenedora, amb capacitat per treballar en equip. Habilitats per treballar amb famílies i 

dinamitzar grups d'infants. Amb empenta i resolutiva.

Llicenciatura o Grau en Psicologia

Igualtat i gènere, Família, Infància

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

menors i joves.

Sí 

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

15/01/2020

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

Recepció i gestió de derivacions.

Entrevista a famílies i joves per la incorporació al programa. 

Participació en reunions de coordinació i seguiment de casos a nivell intern i extern amb els serveis derivants.

Participació i coordinació de reunions d'equip de treball.

Difusió dels programes i de les diverses activitats derivades d'aquests.

Elaboració i programació de tallers familiars per a famílies amb infants i adolescents a càrreg. Atenció directe dels joves, seguiment del 

pla de feina del jove i valoració de les seves opcions de futur.

Atenció directe a famílies, de manera grupal i en forma de seguiment del pla de feina individual.

Intervenció, seguiment i atenció psicoterapèutica a famílies amb infants o adolescents a càrrec.

Registre de les sessions. Participació en l'elaboració de les activitats per a joves.

Registres dels programes: assistència, coordinació amb centres escolars i serveis derivants.

Resolució de les incidències diaries que afecten a l'activitat dels programes.

Gestió i avaluació de les activitats del programa Caixa Proinfància i de les famílies participants a aquest.Realització de les memòries 

anuals del programa.

Obra/Servei

01/01/2020 a 01/06/2020

25h

1.003,21 euros bruts mensuals x 14 pagues

Manacor

Manacor

Psicòleg/a Casal en Família Manacor - Psicòleg/a CLICK Manacor

Casal en Família - CLICK

Manacor o rodalies
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