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DATA DE LA CONVOCATÒRIA: 31 de juliol del 2018
L’Associació Catalana per la Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH) és una
entitat social amb seu al barri de Gràcia de Barcelona declarada d’utilitat pública amb
més de 20 d’anys d’experiència al servei de les persones amb intel·ligència límit (IL) i
discapacitat intel·lectual lleugera. L’acidH disposa d’un Centre especial de treball especialitzat en Bugaderia i càtering amb 21 professionals.

El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquestes persones, oferint una atenció integral personalitzada, i aconseguir la seva plena integració, potenciant capacitats, drets, igualtat d’oportunitats i lluitant contra la seva exclusió social. (Més informació a www.acidh.org )

Lloc a ocupar :
Psicolog/a CET
Àmbit d’Intervenció : Àrea laboral .
FUNCIONS A DESENVOLUPAR:
• Fer l'avaluació psicològica en les vessants emocional, cognitiva i laboral dels treballadors del
CET
• Fer el tractament, la intervenció i la prevenció de l'àrea emocional i relacional individual i en
grup.
• Seguiment de la persona en les àrees específiques (alteracions conductuals, psicopatologies...) en el seu lloc de feina.
• Intervenir i col·laborar amb la resta de l'equip en la resolució de conflictes i altres necessitats
específiques que puguin aparèixer.
• Realització de processos de selecció de noves persones usuàries.
• Entrevistes de valoració i seguiment tant amb l' usuari com amb la seva família.
• Proporcionar pautes d'intervenció i orientació psicològica a l'equip interdisciplinari, tant de
manera individual com grupal.
• Propostes actives i de millora de mètodes laborals amb coordinació amb el Cap de Producció, en el lloc de treball.
• Participar i intervenir en les activitats de formació del personal de nova incorporació.
• Participar en les reunions d'equip del CET.

PERFIL REQUERIT:
• Formació:
o Psicòleg/a
• Perfil aptitudinal i actitudinal, entre d’altres:
o Tenir empatia i control emocional
o Adaptar-se als canvis
o Ser creatiu, Tenir iniciativa
o Saber treballar en equip
o Tenir capacitat de comunicació
o Tenir capacitat d’observació
o Saber escoltar, Ser flexible
o Tenir tolerància a la frustració i a la pressió
o Saber gestionar el temps
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Altres requeriments:
•
•
•
•
•

Nivell alt de català i castellà
Carnet de conduir
Participació en les activitats de l’entitat
Possibilitat d’ampliar jornada
Es valorarà l’experiència en centres especials de treball.

CONDICIONS LABORALS DE L’OFERTA DE TREBALL:
Condicions laborals de l’oferta de treball:
•
•
•
•
•

Lloc:
o C/ Mila i Fontanals, 53 – Barcelona
o Vial de les Pedreres, 5 - Montgat
Jornada parcial – 12 hores/setmana
Contracte indefinit amb un període de prova de 1 mes
Incorporació immediata
Sou: 7.231,42.-€/any/bruts
Si en el termini de 15 dies, posterior a la data de tancament de l’oferta laboral, les
persones candidates no han rebut cap resposta, es donarà per finalitzat el
procés de selecció.

Les persones interessades poden enviar la carta de motivació i el currículum a: proldan@acidh.org
(Indicar la referència: Centre especial de treball_Psicol
Data límit : 09/2018

