BASES DE CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL
TÈCNIC/A D’ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

1.‐ OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta convocatòria és la de crear una borsa de treball, amb la finalitat
d’establir un procediment àgil per a les contractacions de personal tècnic d’orientació
sociolaboral i dinamització comunitària, a l’entitat Fundació Barberà Promoció, per a
l’acompanyament de persones aturades i/o ocupades que volen millorar la seva situació
laboral.
Lloc de treball: Orientador/a, tutor/a i tècnic/a d’acompanyament a la inserció sociolaboral i
dinamització comunitària de persones aturades i/o ocupades que volen millorar la seva
situació laboral.
Règim de dedicació: Jornada complerta de 37,5h / setmana.
Retribució bruta: : 1.843,89 euros bruts ‐ Salari Base x 14 pagues
Vinculació: Contracte laboral temporal vinculat als serveis i programes que es realitzin al
Servei d’Orientació Sociolaboral i Dinamització Comunitària de l’entitat.

2.‐ FUNCIONS I TASQUES:
Personal orientador, tutor, d’acompanyament a la inserció sociolaboral i dinamització
comunitària, per a la realització de les següents funcions:
‐

‐

‐

Rebre a la persona demandant a l’entitat realitzant un informe diagnòstic a partir de
valorar perfil i qualificació professional, formació, interessos, competències, aptituds,
coneixements, necessitats i demanda que presenta.
Elaborar, junt amb la persona participant i a partir de l’informe diagnòstic inicial, el
Projecte d’Orientació Professional i Personal on es contempli l’itinerari formatiu
professional i sociolaboral a fer la persona per millorar l’ocupabilitat, i els objectius a
assolir per trobar feina de manera efectiva.
Acompanyar i tutoritzar a la persona en el procés de cerca de formació i/o feina i/o
recursos socials, valorar els objectius assolits de l’itinerari dissenyat i determinar aquells
aspectes que encara cal treballar per aconseguir la millora de l’ocupabilitat i objectius
proposats en el projecte d’orientació professional i personal.

‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐

Acompanyar a la persona en el procés de creixement professional, personal i
d’integració social que calgui per a la millora del nivell d’ocupabilitat, oferint els recursos
formatius i sociolaborals que es valorin necessaris i la derivació a aquests.
Informar de la situació del mercat de treball, oferta formativa (reglada i no reglada),
oferta per l’acreditació de l’experiència professional i oferta de recursos ocupacionals i
socials per millorar el nivell d’ocupabilitat.
Dissenyar, planificar i impartir accions per a la millora de l’ocupabilitat de les persones,
tant en atenció individual com en tallers grupals en coordinació amb els objectius que
promous l’Escola CEP – Cultiu d’Empoderament Professional i Personal.
Adaptar les accions dissenyades a les característiques i necessitats de cada persona o
grup de persones a atendre.
Dissenyar, planificar i impartir accions per pal∙liar la situació de vulnerabilitat que es
poden trobar persones que es reben a l’entitat i promoure la integració i cohesió social
d’aquestes persones.
Coordinar‐se amb els agents del territori que atenguin a les persones i potenciar
sinèrgies per l’atenció en xarxa en coordinació amb les línies d’actuació de la Comissió
Sociolaboral de Barberà del Vallès.
Acompanyar i donar suport a la persona en els procés d'inserció formativa, laboral i
social.
Cercar ofertes de treball que s’adeqüin al perfil de les persones que s’acompanyen en el
procés d’orientació sociolaboral i visualitzar aquestes persones a les empreses.
Elaboració d’eines i material per a la realització de les accions de millora de
l’ocupabilitat.
Gestió i realització de documentació tècnica.

3.‐ CONDICIONS PER PENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA
‐

‐
‐

Titulació: Tenir titulació universitària de grau o equivalent o d’altres titulacions de
formació professional, relacionada amb l’àmbit educatiu o social; o experiència
contrastada de com a mínim 3 anys d’intervenció directa en l’àmbit de l’orientació i
inserció professional de persones aturades o persones ocupades que volen millorar la
situació laboral.
Experiència: 1 any experiència en tasques similars.
Altres : Nivell C1 de català / Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari/ària.

Per acreditar l’experiència en tasques relacionades amb el lloc de treball, és vàlida qualsevol
de les següents opcions:

a) Certificat de la vida laboral més Contracte/s
laboral/s on consti categoria i lloc de treball.
b) Certificat expedit per l’empresa on consti el període treballat, categoria, lloc de
treball i les funcions portades a terme .
c) Treball de voluntariat i/o pràctiques realitzat en empreses i/o entitats, sempre i quan
vingui acompanyat d’un certificat signat on s’especifiqui el període treballat i la
relació de les funcions portades a terme.
No acredita l’experiència en tasques relacionades amb el lloc de treball ofertat només el
Certificat de vida laboral o només el/s Contracte/s de treball
4.‐ VIGÈNCIA DE LA BORSA
La vigència d’aquesta borsa serà d’un mínim de dos anys, i fins que no se’n constitueixi una
altra.
5.‐ PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció de personal
de l’entitat i que podeu consultar en aquest link:
https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/procediment_de_seleccio_de_personal_.pdf

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Sol∙licitud:https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/ad/nova_sol.licitu
d_dadmissio_2018.pdf
Currículum Vitae, fotocòpia DNI‐NIE i fotocòpia dels documents conforme als requisits i
elements a valorar relacionats anteriorment (Titulacions, vida laboral actualitzada,
contractes/certificats de treball, nivell C de català).
La documentació s’ha enviar a la següent adreça electrònica: rrhh@barberapromocio.cat
O per correu certificat a l’adreça C/ Torre d’En Gorgs, 40, Barberà del Vallès 08210
Oficina RRHH Telèfon: 937192837
TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 1 d’abril a 18 d’abril de 2019.
Llistat provisional d’ admesos i exclosos es publicarà el 25 d’abril de 2019.
Llistat definitiu d’ admesos i excloses es publicarà el 2 de maig de 2019.
El 7 de maig es realitzarà la prova escrita.
Les entrevistes es concertaran un cop realitzada i superada la prova escrita.

Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:
https://www.barberapromocio.cat/ca/convocatories

