
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)

IDIOMES:

OFIMÀTICA: 

Habilitats i competències:

ASPECTES CONCRETS A VALORAR:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

2 de desembre de 2022

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

Treball en equip multidisciplinari, participant en:

1. Estudi d'expedients d'infants amb proposta d'acolliment familiar.

2. Estudi i valoració de familiars sol·licitants d'acolliment familiar.

3. Participació en el procés de formació a les famílies.

4. Coordinacions amb els professionals externs relacionats i els responsables de l'ICAA.

5. Participació en la reunió d'equip.

6. Redacció d'informes i documentació interna del Servei (memòries, informes...,).

7. Realització del seguiment dels infants en acolliment i acompanyament a les famílies acollidores.

8. Participació en actes i campanyes de difusió de l'acolliment

9. Participar en el projecte de famílies col·laboradores.

Interinitat

*Primer període de cobertura:

1 de gener de 2023 al 16 de febrer de 2023

4 de maig de 2023 al 6 de juliol de 2023

*Segon període de cobertura:

Previsió de juliol de 2023 a desembre 2023.

*Primer període de cobertura: 

Mitja jornada 19,25h/s (dilluns tardes, dimarts mati i tarda, resta d'hores 

flexibles).

*Segon període de cobertura:

Jornada completa 38,5h/s (matins i dues tardes).

*Primer període : 899,27€ bruts mensuals x 14 pagues (mitja jornada)

*Segon període: 1.798,56€ bruts mensuals x 14 pagues (jornada completa)

Av. Roma 157 , Barcelona  

Tècnic/a Acolliments Familiars

Servei d'acolliments familiar

Barcelona o rodalies 

Grau universitari en Treball Social

* Formació específica en infància en risc i en treball amb famílies.

* Valorable Treball Familiar Sistèmic.

* Valorable Competències Parentals.

* Valorable Treball en pèrdues i dols.

* Experiència mínima d'un any en serveis d'acolliments d'infants 

o àmbits relacionats en el circuit d'atenció a la infància.

* Valorable experiència en treball amb famílies.

* Coneixement del circuit d'infància en risc a Catalunya.

Experiència en el sector, valorem que el/la professional que pugui fer els dos períodes, incorporació el gener de 

2023.

Nivell C de Català, nivell alt de castellà

Ofimàtica a nivell d'usuari/a 

Habilitats Comunicatives

Capacitat organitzativa.

Capacitat de treball en equip.

Capacitat d'anàlisi i elaboració de documentació i informes

Control emocional
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