
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. 23 de gener de 2023

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

1. Acompanyar a la víctima en les gestions a realitzar vinculades a la seva situació: jutjats, cossos i forces de seguretat, 

serveis sanitaris i socials.

2. Capacitar a la víctima per a la realització de les gestions de manera autònoma.

3 Suport i contenció emocional, conscienciació de la seva situació de violència, suport i orientació en els diferents recursos i 

fomentar l'autonomia en general.

4. Valorar la idoneïtat de l'acompanyament a demanda d'altres serveis i organitzar tasques diàries.

5. Col·laborar en la valoració i l'elaboració de plans de treball.

6. Suport, mediació i seguiments en les gestions.

7. Coordinació amb professionals de referència del cas.

8. Col·laboració en la difusió i actualització de la Guia de Recursos. Dinamització de xarxes socials.

9. Coordinació amb altres serveis.

10. Tasques d'arxiu i registre.

11. Coordinació amb l'equip del programa.

Interinitat 

36 hores setmanals

27.241,48 euros bruts anuals

Palma- Centre Flassaders

Mallorca

3 anys d'experiència o de pràctiques formatives acadèmiques en 

serveis d'atenció a víctimes de violència masclista.

Carnet B

Cotxe o Moto

Català nivell Alt

Castellà nivell Alt

Valorable altres idiomes

Ofimàtica a nivell d'usuari/a 

Grau universitari en estudis de l'àmbit educatiu, social, psicològic 

o jurídic (Psicologia, Treball Social, Educació Social, Jurista).

Formació en igualtat/violències masclistes.

Gestions relacionades amb la violència de gènere (denúncies, 

judicis, tramitacions, etc..)

Persona dinàmica, proactiva, creativa i flexible.

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

Tècnic/a d'Acompanyament

Servei d'Atenció Integral a la Violència Masclista.  Programa d'atenció a dones 

afectades per violència masclista
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