Ofertes de Treball aquí : Oferta de treball: Orientador/a per
al projecte laboral al barri del Raval de Barcelona
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Ofertes de Treball aquí
Temàtica activitat del calendari: Barcelona, oferta de treball, orientador/a laboral
Tags: Barcelona, ofertes de treball
Dates de realització

Del dimecres 4 de desembre de 2019 al dilluns 16 de desembre de 2019
Descripció

Formació:
Titulació universitària en Educació Social, Psicologia o altres estudis equivalents del camp
social.
Competències:
Competències tècniques
• Domini del model d’ocupabilitat per competències en els diferents àmbits d’aplicació.
• Coneixement de metodologies d’intervenció amb col·lectius vulnerables.
• Domini de les eines d’acompanyament individual.
• Coneixements del funcionament del mercat laboral.
• Coneixements i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral (eines i instruments per
a la recerca de feina).
• Coneixement de la xarxa de recursos de formació i de millora de l’ocupabilitat.
Competències Clau
• Comunicació, per tal d’ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en
funció del/la interlocutor/a.
• Relació: per tal de generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte i el
protagonisme de la persona.
• Gestió de les emocions, per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un
posicionament empàtic.
Competències bàsiques
• Coneixement general del context empresarial i social de la ciutat de Barcelona
• Competències digitals per a la recerca i la gestió de la informació.
• Capacitat de treballar en equip.
Experiència i requeriments:
- Experiència mínima d’un any en el treball amb persones en situació d’exclusió o risc
d’exclusió social i laboral.
- Alt nivell d’experiència en la gestió de Base de Dades i Excel.
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- Nivell C de la llengua catalana o equivalent.
Feina:
- Acollida dels/les participants: dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les
persones derivades al Programa que es concreten en un compromís de participació.
- Acompanyament a les persones per la definició i execució dels projecte Professional:
realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el
desplegament d’un Projecte Professional propi.
- Acompanyar a les persones dures el procés de recerca de feina: oferir suport i
assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina (tant
en el marc del propi Programa com a través d’autocandidatura).
- Identificació de necessitats en relació al banc de recursos que s’ofereix als/les participants:
analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i
necessitats de les persones ateses i participar activament en el disseny d’ajustos i propostes
de millora.
- Coordinació: promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats
en el Programa (Serveis Socials, equip tècnic, Oficina Directiva, altres recursos de ciutat,
etc.) assegurant un nivell òptim de comunicació.
Horari: Jornada laboral de 40 h setmanals de dilluns a divendres.
Especificitats de contractació: Contracte temporal per substitució una baixa maternal.
Durada estimada de mínim 5 mesos.
Sou brut: 1.811,14€ bruts mensuals per 12 pagues.
Incorporació: Desembre – Gener 2020
Altres:
- Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
- Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
- No es podran respondre consultes particulars o específiques.
- Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
- Només es donarà resposta als candidats entrevistats.
Envieu el currículum abans del 16/12/19 en document adjunt en format Word o PDF per
correu electrònic a rh004@casaldelsinfants.org amb la referència 1911ELR a l’assumpte.
Localització i contacte
Casal dels Infants
c. Junta de comerç, 16, baixos
Barcelona
Telèfon: 93 317 00 13
Informació addicional: https://www.casaldelsinfants.org/
Adreça electrònica de contacte: rh004@casaldelsinfants.org
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/82351
Data del document:

4.12.2019
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