
A PROBENS  volem incorporar al nostre equip un/a Prospector/a pel nostre Servei d’Inserció I 

Orientació Socio Laboral   

Titulació: 

Llicenciatura en Psicologia o Relacions Laborals.  Formació especialitzada en l’àmbit de la Inserció i/o 

Orientació laboral i/o en Gestió de RRHH. 

Requisits: 

Experiència: 

 En tasques de prospecció i intermediació laboral. 
 En gestió d’una borsa de treball en una entitat social, Associació,  Centre de formació...o bé en 

l’àrea de serveis d’ocupació o promoció econòmica d’un organisme o administració pública. 
 En gestió i captació d’ofertes de treball,  gestió informàtica de borses de treball, contacte amb 

empreses potencialment generadores d’ocupació. 
 En tasques d’orientació laboral, assessorament, acompanyament a la inserció laboral 

d’usuaris/ies de serveis d’ocupació, intermediació laboral, 
 Experiència i coneixements en recerca d’ofertes de treball en portals web especialitzats 

d’ocupació. 
Coneixements informàtics: 

Domini del paquet  Microsoft Office (Word, Excel, Access). Cerquem una persona habituada a treballar 

amb Internet (recerca d’informació a la xarxa) i amb el gestor de correu Outlook.  

Coneixement de les xarxes socials i de l’ús de les mateixes com a eines de recerca de feina,  de 

contacte amb empreses, de contacte amb professionals d’àmbits laborals diversos. 

 

Nivell Superior de Català (parlat i escrit) Nivell C 

Valorable un nivell alt d’anglès parlat 

Tasques 

 Contacte amb empreses potencialment generadores d’ocupació i/o de crear/oferir llocs de 

treball que s’ajusten als perfils característics de les persones ateses al Servei d’Inserció Laboral 

de Probens  

 Gestió dels contactes realitzats amb les empreses. Seguiment de les empreses contactades 

 Gestió d’ofertes captades a partir dels contactes realitzats amb les empreses 

 Gestió informàtica de la base de dades ACCES d’ofertes de treball  

 Realitzar les tasques d’intermediació laboral amb les empreses ofertores d’ocupació 

 

Aquesta persona treballarà en coordinació amb la resta de tècnics de l’equip d’inseridors i 

orientadors laborals de Probens 

 

Condicions Laborals 

Contracte a temps parcial de 21,5  hores/setmanals i de 6 mesos de durada. 

Matins de dilluns a dijous. (de 9 a 13 hores) i divendres de 9 a 14:30  

Sou segons titulació aportada i d’acord al Conveni Català d’Acció Social 

 

Les persones que esteu interessades ens podeu enviar el vostre cv a: probens@probens.org posat a 

l’assumpte: Ref. Prospector/a 

 

Gràcies. 

mailto:probens@probens.org

