OFERTA TREBALL
DATA:
LLOC DE TREBALL:

09/01/2019
Cap del Dept. Suport Social

DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT
Nom:
Sector:
Missió:

Fundació Privada Gaspar de Portolà.
No lucratiu i social.
Integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la
creació de llocs de treball, la formació ocupacional i el suport social.
Núm. treballadors: més 120 treballadors (aprox. 100 amb discapacitat).
DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA
Categoria laboral: tècnic de grau superior.
Objectiu:
garantir un suport sociolaboral als treballadors amb discapacitat d’especial dificultat
(intel·lectuals, malalts mentals i físics de més de 65%), per facilitar el procés
d’incorporació, així com la seva permanència i progressió en el seu lloc de treball.
Responsabilitats
/tasques:
 Detectar les necessitats de suport de cada persona treballadora amb discapacitat.
 Establir relacions amb l’entorn familiar i social.
 Desenvolupar programes de formació.
 Establir suports individualitzats.
 Afavorir i potenciar l’autonomia i la independència.
 Afavorir la integració de les noves persones treballadores i establir suports adequats.
 Assistir les persones als enclavaments.
 Detectar i intervenir en els possibles processos de deteriorament evolutiu.
 Establir fórmules d’acompanyament social i itineraris personalitzats envers les dones.
 Fer seguiment de la normativa ISO 9001 al Departament.
 Desenvolupament d’un pla d’acompanyament individualitzat pels treballadors amb
discapacitat, amb informes semestrals.
ES REQUEREIX
Formació:

Experiència:
Competències
Professionals:

Titulació mínima necessària: llicenciatura en psicologia o pedagogia.
Coneixements específics: discapacitat intel·lectual-malalt mental i intervencions.
Informàtica: office a nivell usuari, habilitats per fer servir ERP.
Idiomes: bilingüe català i castellà.
en tracte amb persones amb necessitats especials, en un Centre Especial de Treball i/o
lloc similar de cap de Departament.
Competències organitzatives: planificació, organització i eficàcia.
Competències personals: alta responsabilitat, capacitat de treball, autonomia, qualitat,
paciència, iniciativa, flexibilitat, afany de superació i implicació.
Competències interpersonals: saber escoltar, mediació i contenció emocional, resolució
de conflictes, treball en equip, comunicació, empatia, actitud de servei.

S’OFEREIX
Salari brut:
Tipus contracte:
Jornada:
Altres beneficis:

24.104€ per 1704 hores anuals (segons conveni)
fixe amb 3 mesos de prova.
complerta (de 7:45h a 16:15h) amb ½ per dinar.
facilitats en la conciliació laboral i personal. Valor social afegit.
Interessats enviar CV amb carta de motivació a vanesa.jaren@gportola.com
amb l’assumpte de Candidatura a Portolà-Cap Suport Social
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