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OFERTA DE TREBALL 

 

La Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social, és una entitat sense afany de lucre 
que treballa per facilitar la inclusió social de les persones en risc d’exclusió a Catalunya . 

Un dels seus programes és el de Primera atenció que porta a terme accions d’acollida 
personalitzada a tots aquells que necessiten informació adequada dels diversos recursos del 
territori, usualment socials i de caire inclusió.  

 

Servei Solidari selecciona un/a:  Tècnic/a del programa de Primera Atenció  

 

Depèn de: coordinació de programes.  

Col�labora amb: La resta de programes de la Fundació, com a primer filtre de les demandes 
de potencials beneficiaris/àries. Especialment amb la recepció de l’entitat i amb el programa 
d’acompanyament jurídic.  

Missió: Assolir els objectius acordats amb la gerència en el marc del pla operatiu del 
programa de Primera Atenció , contribuint a la inclusió social dels seus beneficiaris/àries. 

Funcions:  

• Donar servei de acollida i primera atenció a les persones nouvingudes o en risc 
d’exclusió social derivades des de recepció. 

• Donar-los un servei integral d’orientació cap als diferents recursos de la ciutat . 

• Establir i mantenir una xarxa de contacte amb altres entitats i institucions, mantenir 
relacions de col�laboració amb els tècnics, especialment de Serveis Personals. 

Tasques: 

• Realitza entrevistes personals amb aquelles persones que necessiten informació 
específica que la recepció de l’entitat no pot facilitar. 

• Realitza primeres entrevistes d’acollida als usuaris del programa de suport jurídic i 
col�labora estretament amb l’advocada de l’entitat fent seguiment dels casos. 

• Garanteix el manteniment dels historials de les persones ateses, tant a nivell 
electrònic com documental, gestiona la informació rebuda i deriva, de manera 
supervisada a altres recursos segons necessitat. 

• Es comunica amb altres entitats, institucions i organismes (visites, ús de telèfon, 
correu electrònic, fax). 

• Dissenya itineraris personalitzats d’inserció i realitzar entrevistes i seguiments. 

• Realitzar acompanyaments, en els casos en que sigui urgent i necessari. 

 

Formació i experiència requerida: 

 Estudis universitaris en l’àmbit de les Ciències Socials. Es valorarà especialment formació en 
treball social, mediació intercultural i similars. Experiència de mínim 1 any a un lloc de 
treball similar. 
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Coneixements (competències tècniques): 

• Coneixement del paquet Office a nivell avançat, especialment l’ús habitual d’Access. 

• Castellà i català nivell C. Anglès i francès. 

• Coneixement de l’entorn: recursos ciutadans, xarxes associatives, funcionament dels 
Serveis Personals. 

• Coneixement mitjà de la legislació relativa a temes d’estrangeria i del funcionament 
de l’administració pública. 

• Coneixements específics en l’àmbit de les migracions.  

Competències transversals requerides:  

Anàlisi de problemes, capacitat d’escolta i empatia, sensibilitat interpersonal. 

 

Condicions:  

Horari : dilluns a divendres, 25 hores setmanals, a distribuir de manera flexible, usualment 
tardes i algun matí. 

Tipus de contracte: per obra o servei, 1 any.  2 mesos de prova. Horari ampliable segons 
volum de feina i disponibilitat de recursos de la Fundació. 

Retribució: Retribució de 820 euros bruts mensuals ( * 14 pagues ). Categoria professional: 
Personal qualificat. 

Incorporació: febrer de 2010 

 

Dades de contacte:  

Les persones interessades han de fer arribar el seu CV a l’e-mail: 
serveisolidari@serveisolidari.org  

 


