
 

 

 
 
 
 
Descripció Lloc de Treball 
 
Definició LLT:   Tècnic en Prospecció Empreses. 
Àrea de Treball:   Àrea d’Inclusió / Programa d’Inserció sociolaboral. 
Depèn de:    Cap Àrea. 
 
 
 
Missió i funcions previstes 
 
 

 La missió principal d’aquest lloc de treball és la de conèixer de manera 
exhaustiva la realitat empresarial de la comarca amb dues finalitats: obrir 
línees de col·laboració amb l’entramat empresarial del Baix Llobregat i 
estimular la generació d’ofertes d’ocupació per poder donar respostes des 
de la inserció laboral als nostres col·lectius. 
 

 Oferir activitats de suport, orientació i acompanyament a les empreses en 
l’àmbit de la implantació de polítiques de Responsabilitat Social 
Corporativa. 
 

 Atendre de forma sistemàtica i regular activitats de fidelització amb les 
empreses que es vinculen al Programa Incorpora. 
 

 Reportar dades de forma regular a través dels canals i les eines que ens 
proporciona Fundació “la Caixa” a través del seu Programa Incorpora. 
 

 Cooperar i participar en l’equip de Relacions Institucionals de la Fundació 
Marianao. 
 

 
 
Les funcions que es descriuen a continuació no són, en cap cas, limitatives, sinó extensives, en el 
sentit que entrarà dins de les atribucions del lloc de treball el desenvolupament de qualsevol tasca 
que sigui necessària per l´acompliment de la missió descrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Requisits tècnics i actitudinals del Perfil Professional 
 
 

Requisits de formació acadèmica. 
 

 Estudis superiors en l’àmbit d’Economia i Empresa: ADE, Llicenciat 
en Ciències del Treball, Relacions Laborals o similars. 

 
Es valorarà 

 

 Formació en RSC i/o polítiques sociolaborals. 

 Visió estratègica i capacitat proactiva, innovadora, flexible. 

 Formació complementaria en l’àmbit del màrqueting i la  
comunicació. 

 Es valorarà experiència o coneixements previs sobre programes 
d’Inserció sociolaboral i/o Intervenció amb col·lectius fràgils. 

 Domini alt de les eines TIC 

 Imprescindible permís de conduir i vehicle propi 
 
 

Requisits àmbit competències i habilitats. 
 

 Capacitats de caire transversal: capacitat empàtica, capacitat 
d’escolta, capacitat de negociació, dots de comunicació. 

 Capacitat comercial. 

 Capacitat per treballar en equip i alt grau d’implicació i 
responsabilitat amb el projecte global de l’organització. 

 Capacitat de coordinació amb altres projectes per tal de generar 
dinàmiques comunitàries i de participació. 

 Motivació pel treball en entitats socials. 
 
 
 
 
Condicions de treball 
 
Categoria laboral: Tècnic grau mig  
Contracte obra i/o servei 
Retribució segons pacte laboral vigent 
Jornada laboral: 28 hores setmanals 
Horari ordinari de matins amb una tarda setmanal. 
 
 
 
Les persones interessades podeu fer arribar les vostres candidatures a través de l’adreça 
electrònica direccio@marianao.net. El procés de selecció finalitza el divendres dia 20 de 
setembre de 2013. Només s’admetran les candidatures que s’adaptin al perfil descrit.  
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