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Datos básicos Oferta

Código Oferta 2021/00025

Fecha Oferta 05/03/2021

Título RLL: Borsa de treball equip tècnic

Municipio lugar de
trabajo Lleida

Provincia lugar de
trabajo Lleida

Datos Empresa

Empresa REINTEGRA

Datos de contacto Gemma Pedra
Tlf: 635016916
Email: gpedra@reintegralleida.org

Ocupaciones Oferta

Requisitos Oferta

Categoría profesional Inserció laboral

Nº de puestos 1

Funciones -

Nivel formativo -

Conocimientos/cursos -

Carnets conducir -

Vehículo propio No

Carnets profesionales -

Tipo contrato CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO

Duración contrato 1 any amb possibilitat de cont

Horario 5 matins de 09'00 a 15'00 i 2 tardes de 16'00 a 20'00

Discapacitado No

Porcentaje discap -

Idiomas

Observaciones y Estado oferta
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Observaciones En aquesta oferta us podeu inscriure aquelles persones que estigueu interessades en formar part de la
nostra borsa de treball com a Tècnic/a dorientació i inserció sociolaboral per les diferents oficines
de Lleida, Balaguer i Tremp.
 
Funcions i tasques:
- Acompanyar a les persones usuàries del programa, elaborant el projecte professional per a la millora
de l'ocupabilitat mitjançant  el desenvolupament de competències necessàries  en el context laboral.
- Elaboració del pla individual dinserció en relació amb la seva ocupabilitat, tutories individuals de
seguiment i suport i activitats formatives en competències bàsiques i transversals.
 
Requisits imprescindibles:
- Llicenciatura o grau en: Psicologia, pedagogia, psicopedagogia, treball social o educació social.
- Experiència  realitzant funcions com a tècnic/a dorientació laboral, especialment amb persones en
situació de vulnerabilitat i/o exclusió social.
- Experiència treballant amb joves dentre 16 i 30 anys, i/o amb persones perceptores de la Renda
Garantida Ciutadana.
 
Requisits valorables:
- Coneixements en el model docupabilitat per competències i en perspectiva de gènere.
- Coneixements i domini d'eines i estratègies dacompanyament tutorial.
- Coneixement i domini d'estratègies dintervenció grupal, especialment en col·lectius dexclusió social.
- Coneixement de la xarxa de recursos de formació i millora de locupabilitat.
- Coneixement de canals i vies per a l'accés al mercat laboral. Eines i instruments per a la recerca de
feina.
- Coneixement de programes de gestió GIA i Galileu.
 
Competències requerides:
- Competències digitals i per desenvolupar treball telemàtic.
- Capacitat d'organització i planificació del propi treball, disposició a l'aprenentatge i millora contínua.
Responsabilitat i compromís amb l'entitat. Gestió de l'estrès, treball en equip, gestió de conflictes i
adaptabilitat. Autonomia, iniciativa, capacitat creativa i motivadora.
 
Jornada laboral: 38 hores setmanals. Matins de dilluns a divendres i dos tardes a la setmana.
 

Estado Oberta

Resultado NO CUBIERTA


