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TREBALLADOR/A SOCIAL i LOGOPEDA ( necessària la doble titulació)
TREBALLADOR/A SOCIAL I FISIOTERAPEUTA ( necessària la doble
titulació)
L’Associació Catalana per la Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH) (www.acidh.org)
cerca un TREBALLADOR /A SOCIAL PEL SERVEI DE L’ESCOLA . L’escola imparteix formació
obligatòria i postobligatòria a adolescents i joves amb IL .Amb seu a Barcelona, al barri de
Gràcia.
FUNCIONS A DESENVOLUPAR:
- Gestió i tramitació de beques i programes d’ajuda.
- Informes socials
- Realització de primeres visites amb famílies.
- Seguiment de famílies
- Coordinació amb serveis externs
- Orientació en recursos formatius i/o laborals externs.
- Cerca de nous Recursos
- Funcions complementàries a l’escola .
PERFIL REQUERIT:
• Diplomada o Grau en Treball Social disposant també de la titulació de logopeda o
fisioterapeuta
• Experiència amb l’atenció a persones.
• Domini del paquet office.
• Nivell alt de català parlat i escrit
• Competències: compromís, atenció centrada en la persona, adaptació al canvi, treball
en equip, organització i planificació, autonomia i resolució, comunicació i motivació

CONDICIONS LABORALS DE L’OFERTA DE TREBALL:
• Contracte de relleu de Jubilació Parcial .
• Horari : 30 hores setmanals
• Sou : Pagament delegat del Departament d’Ensenyament. Segons Conveni d’escoles
d’educació especial. Categoria Logopeda o Fisioterapeuta
• Vacances i dies de permís retribuït : segons Conveni d’escoles d’educació especial
• Data d’incorporació prevista : 1/10/2017
.
Les persones interessades poden enviar la carta de motivació i el currículum a:
rrhh@acidh.org i a jreig@acidh.org
Data límit : 08/09/2017
Si en el termini de 15 dies, posterior a la data de recepció de CV, les persones candidates no
han rebut cap resposta, es donarà per finalitzat el procés de selecció

