OFERTA DE LLOC DE TREBALL
PROMOCIO INTERNA:

X

SELECCIO EXTERNA:

X

LLOC DE TREBALL:
Denominació:
Servei/Projecte/Àrea:
Nº Places:

Tècnic/a Taula Proinfància Verneda-La Pau
Taula Proinfància Verneda- La Pau
1

CONDICIONS CONTRACTUALS:
Tipus de Contracte:
Indefinit
Jornada Habitual:
38,5 hores setmanals (dilluns a divendres)
Remuneració:
1.474,23 euros bruts per 14 pagues
Centre de treball:
C/ Josep Pla 163 entresol, Barcelona
FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:
Descripció:
1.Lideratge del treball en xarxa de les entitats que formen part de la Taula.
2.Convocatòria i dinamització de les reunions de la taula
3.Acompanyament individualitzat a cada entitat en relació al funcionament del projecte.
4.Atenció individualitzada a les famílies.
5.Elaboració conjunta amb la família del Pla de Treball.
6.Seguiment dels objectius i acords presos al llarg del procés de participació de la família al projecte.
7.Avaluació continuada i final dels Plans de Treball amb les famílies.
8.Registre dels diferents indicadors que determinen el procés d’assoliment dels objectius per part de cada
família.
9.Coordinació de l’equip educatiu i de professionals autònomes
10.Definició de les activitats i tasques de cada educadora
11.Proposta i seguiments dels infants que hi participen i les seves famílies
12.Reunions de valoració de les activitats i assoliment d’objectius, seguiment de plantilles, documentació i
protocols.
REQUISITS:
Lloc de Residència habitual:

Barcelona o rodalies

Titulació:

Diplomatura o Grau en Treball social (Valorable altres estudis de
caràcter social; Ed. Social, etc..)

Formació específica:
Experiència (tipus i temps)

Carnet de conduir:
Vehicle:
IDIOMES:
OFIMÀTICA:

Formació en treball socioeducatiu amb famílies en situació de
vulnerabilitat
Mínim 1 any de treball amb famílies / Xarxa pública de serveis
socials.
Treball de gestió del programa proinfància
Valorable
Valorable
Català i castellà nivell alt
Coneixements bàsics paquet Office i Plataforma gestió Proinfància

Habilitats i competències:
Treball en equip, autonomia, capacitat d'organització i planificació, lideratge.
DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.
16 de maig de 2022
posteriorment a la data indicada no s' admetran més CV per aquest procès de selecció
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