Educació i formació : Educador/a Social - Servei
d’Acompanyament i Orientació Laboral (Barcelona) Ref 81566
Per a joves de: Barcelona
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Educació i formació
Temàtica activitat del calendari: ofertes de feina
Tags: feina, ofertes de treball, recerca
Dates de realització

Del dimecres 12 de juny de 2019 a les 08:00 al dimarts 18 de juny de 2019 a les 07:59
Dates d'inscripció

Del dimecres 12 de juny de 2019 a les 08:00 al dimarts 18 de juny de 2019 a les 07:59
Descripció

Característiques del lloc a ocupar:
Cerquem un/a educador/a social per a persones afectades de Trastorns de la Conducta
Alimentària,
trastorns de la conducta i altres patologies mentals per incorporar-se al Servei
d’Acompanyament Social
i Orientació Laboral
Tasques i funcions:
- Atenció directa a les persones usuàries del Servei d’Acompanyament Social i Orientació
Laboral de la
Fundació FITA.
- Acompanyament social de la persona en la definició i execució d’un projecte de vida
autònom que
contempli l’àrea laboral, formativa, social i relacional
- Desenvolupament de la pla individualitzat de transició a la vida autònoma, ajudant a la
persona a definir
els objectius i accions necessàries per assolir els objectius marcats.
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- Recerca de recursos laborals, formatius, ocupacionals i de lleure saludable
- Coordinació amb els professionals de la salut mental que treballen amb la persona atesa i
amb altres
recursos de la xarxa de proximitat
- Desenvolupament d’accions grupals d’orientació formativa, habilitats socials i lleure
Lloc de treball: Barcelona
Tipologia de contractació:
- Contracte laboral de mitja jornada (20 hores/setmanals) amb possibilitats d’ampliar
- Substitució per baixa maternal
Horari: Horari: Matins i tardes a concretar de dilluns a divendres
Retribució: Sou:12.000 - 18.000€ bruts anuals

Perfil Requerit
Requisits imprescindibles:
- Titulació universitària Educació social (no s’atendran candidatures que no tinguin aquesta
titulació)
- Experiència laboral demostrable de més de dos anys acompanyament social, conducció de
grups,
tutorització de processos de transició a la vida autònoma de persones en situació de
vulnerabilitat i
risc d’exclusió social (preferentment en l’àmbit de la salut mental)
- Experiència laboral demostrable de més de dos anys en atenció directa a persones amb
malaltia
mental.
- Coneixement del sistema educatiu reglat obligatori i post obligatori.
- Domini d’eines informàtiques: internet i paquet office.
- Domini del català i del castellà a nivell parlat i escrit
Altres requisits:
- Habilitats comunicatives i de relació amb la persona, des de la perspectiva de
l’acompanyament, l’empatia
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i la gestió emocional.
- Adaptabilitat i flexibilitat a diferent situacions.
- Capacitat de mediació i gestió de conflictes
- Treball en equip i coordinat amb l’equip propi i amb els professionals d’altres entitats i
serveis.
- Autonomia i capacitat d’organitzar la pròpia feina

Dades de contacte
Dades de contacte:
En cas de voler participar en el procés de selecció:
- Enviar CV's a projectes@fundacion-ita.org
(fins el 18-06-2019)
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/81566
Data del document:

12.06.2019
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