
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. 7 octubre de 2022

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

Impulsa és un projecte obert a tota la ciutadania dirigit a persones que necessiten un impuls per reorientar la seva situació 

vital, especialment en l’àmbit sociolaboral.

El projecte s’ha dissenyat per a persones que estiguin en situació de vulnerabilitat, oferint-los un acompanyament intensiu 

però acotat en el temps perquè puguin tornar a una situació d’autonomia. Oferim acompanyament socioeducatiu 

totalment individualitzat, posant al seu abast eines, recursos del territori i estratègies amb l’objectiu d’apoderar i 

aconseguir la seva plena autonomia.

Funcions del Tècnic/a del Impulsa Granollers:

1- Acompanyament individual i dinamització d'espais de grup.

2- Orientació per a l'elaboració de plans de treball: àmbit personal, social-familiar, formatiu-laboral, salut i material.

3- Coneixement del territori (treball en xarxa i coneixement de recursos del territori).

4- Presentació del projecte, contacte i coordinació amb agents i entitats del territori (accions de difusió i captació 

d'usuaris).

5- Vincular les persones a dispositius formatius, d'atenció bàsica, locals i comarcals.

6- Administració d'ajuts econòmics.

7- Avaluació dels processos personals amb indicadors d'impacte.

8- Elaboració de la memòria anual.

Indefinit

25 hores setmanals (De dilluns a dijous de 9 a 14h o de dilluns a divendres de 9-

9:30 a 13-13:30h).

957,29€ bruts mensuals per 14 pagues

Granollers

Vallès Oriental o Maresme

Experiència com a tècnica d'inserció socio-laboral (mínim 2-3 

anys) en:

Experiència en dispositius d'inserció sociolaboral amb col·lectius 

d'alta vulnerabilitat.

Experiència en conducció i tècniques de dinàmiques de grup.

Experiència en acompanyament individual i treball per 

competències.

Experiència de treball a Granollers.

Carnet B 

Valorable

Català i castellà nivell alt

Coneixement ofimàtica office a nivell usuari

Educació Social, Treball Social, Pedagogia, Psicologia, Sociologia 

(estudis del camp social).

Coneixement i domini del treball per competències.

Coneixement del territori de Granollers (vallès oriental).

Iniciativa i autonomia, capacitat de comunicació i relació, gestió positiva del conflicte, capacitat de gestionar 

els canvis.
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