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DATA DE LA CONVOCATÒRIA : 14/09/2020
Lloc a ocupar :
Prospector/a laboral Programa Sioas
Àmbit d’Intervenció : Servei d’inserció laboral d’acidH
Referència :
Prospector/a laboral Programa Sioas



FUNCIONS A DESENVOLUPAR:
Dur a terme les tasques de Prospecció i intermediació laboral del Programa Sioas :

 Realitzar accions de prospecció laboral
 Aconseguir i gestionar ofertes laborals per a les persones participants al Programa Sioas
 Coordinar els processos de selecció, les pràctiques laborals, les visites, les formacions, i
d’altres accions amb les empreses
 Dur a terme tasques d’intermediació laboral, fent un seguiment i acompanyament de les empreses col.laboradores, vetllant pel bon desenvolupament de les accions
 Elaborar documents de gestió del Programa i del Servei
 Treballar en coordinació amb la resta de professionals del Programa Sioas i d’altres programes, per a assolir els objectius del Servei d’inserció laboral
 Dur a terme altres tasques del Servei d’inserció (organització de Jornades i esdeveniments,
treball per comissions, participació en formacions i activitats complementàries, …).



PERFIL REQUERIT:

 Titulació en l’àmbit educatiu, social o empresarial
 Experiència en accions de prospecció i intermediació laboral, en programes dirigits a
col.lectius en risc d’exclusió i/o persones amb discapacitat
 Coneixement de la normativa en matèria de contractació de persones amb discapacitat
 Domini del paquet office i internet.
 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:








Jornada laboral : 40 hores setmanals
Horari : de dilluns a divendres, de 8-17h (possibilitat de negociar)
Contracte : obra i servei fins a la fi del programa 30/06/2021(possibilitat de continuïtat)
Retribució : Segons Conveni de Tallers, categoria tècnic de grau mig
Lloc de treball : C/Siracusa, 53 08012 Barcelona
Incorporació : 01/10/2020

Les persones interessades poden enviar la carta de motivació i el curriculum a: rrhh@acidh.org
(Indicar la referència: Prospector/a laboral)
Data límit : 28/09/2020

