Serveis socio-comunitaris : Integradors/es Centre Acollida
per l'agost (Dosrius) Ref - 81877
Per a joves de: Barcelona
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Serveis socio-comunitaris
Temàtica activitat del calendari: ofertes de feina
Tags: feina, ofertes de treball, recerca
Dates de realització

Del dimarts 23 de juliol de 2019 a les 08:00 al dilluns 29 de juliol de 2019 a les 07:59
Dates d'inscripció

Del dilluns 22 de juliol de 2019 a les 08:00 al dilluns 29 de juliol de 2019 a les 07:59
Descripció

Característiques del lloc a ocupar:
Fundació cerca 2 Integradors/es socials per un centre d’acollida de menors d’edat
estrangers no acompanyats, ubicat al municipi de Dosrius per treballar durant el mes
d'agost.
Tasques i funcions:
L’objectiu del centre és el següent:
- Prestar la primera acollida als menors proporcionant allotjament, manutenció, informació i
assistència
integral.
- Realitzar la valoració, orientació i prestació de suports.
- Oferir activitats dirigides d’habilitats socials i/o de caràcter formatiu pre-laboral.
- Proporcionar als menors les eines i les habilitats personals imprescindibles per a la seva
permanència o
incorporació als sistemes de formació reglats i/o professionalitzats.
- Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar.
- Coordinació amb els serveis socials bàsics, benestar social, entitats associatives i serveis
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especialitzats.
Lloc de treball: Barcelona - Dosrius
Tipologia de contractació: Laboral temporal
Horari: 35 hores setmanals de Dilluns Divendres 7 hores.
- Torn de matí (8-15 h) o bé torn de tarda (15-22 hores) durant el mes d'Agost
Retribució: Segons conveni d'Acció Social
Data inici: Immediata

Perfil Requerit
Requisits:
- Cicle formatiu grau superior en Integració social.
- Experiència en intervenció amb joves menors no acompanyats
- Experiència en acollida amb joves nouvinguts
- Valorable coneixements en àrab o francès.
- Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals.
- Disposar de vehicle propi

Dades de contacte
Dades de contacte:
En cas de voler participar en el procés de selecció, clica el següent enllaç:
http://bit.ly/2SzQ3tU
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/81877
Data del document:

24.07.2019
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