CONVOCATÒRIA DE LLOC DE TREBALL DE:
TREBALLADOR/A SOCIAL
SICAR cat és un programa de l’Entitat Adoratrius que ofereix atenció integral a dones
i infants víctimes del tràfic d’éssers humans (TEH) per a la seva recuperació i la restitució
dels seus drets. Així mateix, promou el canvi social a través de la sensibilització i la
denúncia d’aquesta greu violació de Drets Humans (DDHH).

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL:
Identificar les necessitats de les usuàries i acompañar-les en l’accés a drets socials.
Oferir-les acompanyament en la definición i desenvolupament del seus plans de futur,
posant en joc els recursos a l’abast del servei que facilitin el seu assoliment.

DEPENDÈNCIA/ORGANIGRAMA: Coordinadora Atenció Integral/Direcció
RESPONSABILITATS:
1. Entrevistar a dones en resposta a demandes/detecció de necessitats i elaborar
diagnòstic social.
2. Liderar la planificació, seguiment i avaluació dels Plans Individuals de Millora amb
elles i en coordinació amb l’equip de professionals de SICAR cat que intervenen.
3. Promoure i gestionar l’accés a drets i, a recursos socials de les dones.
4. Elaborar informes socials
5. Mantenir seguiments i acords amb els agents socials externs que comparteixen
intervenció en els plans de treball establerts.
6. Impulsar la creació i manteniment d’aliances en resposta a les demandes i les
necessitats detectades.
7. Participació en accions de sensibilització i incidència.
8. Respondre de la qualitat del treball i dels resultats obtinguts.

FORMACIÓ
Titulació Acadèmica
Grau de Treball Social i formació continua en l’àmbit.
Formació complementària
Molt valorable especialització en violència masclista, DDHH, tràfic de persones amb
finalitats d’explotació. Protecció internacional.

CONEIXEMENTS
Idiomes: català nivell C. Anglès i/o francès (fluïdesa oral)
Ofimàtics I TIC: Excel nivell alt i coneixement i maneig de les xarxes socials
Altres: Es valorarà coneixement normativa en protecció de dades

EXPERIÈNCIA:
-

Experiència mínima de tres anys en Serveis Socials d’atenció primària o
desenvolupament de funcions de treball social a entitats i treball interdisciplinari.

-

Valorable formulació de projectes i gestió de la qualitat

COMPETÈNCIES
-

Planificació i organització

-

Orientació a la usuària

-

Treball en equip i en xarxa

CONDICIONS:
-

Contracte de substitució amb previsió d’estabilitat.

-

Jornada complerta.

-

Retribució segons Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb
infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.

-

Es preveu incorporació immediata.

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV via e-mail: sicar@adoratrius.cat
L'entitat compta amb un Sistema Intern de Protecció i un Codi de Conducta al que s'haurà
adherir el/la professional. Així mateix, es demanarà l'autorització de la persona finalment
contractada per a la sol·licitud per part de l'Entitat el certificat de delictes penals de
naturalesa sexual.

