
 
 

 

La Fundació Foment  de l’Habitatge Social – entitat d’inspiració cristiana, promoguda per Caritas 

Diocesana de Barcelona- necessita incorporar al seu equip DOS/DUES Educadors/es Socials de 

plantilla, i UN/A Educador/a per cobrir una substitució per maternitat, per treballar amb famílies i 

persones allotjades en habitatges d’inclusió social.  

Busquem persones organitzades, dinàmiques, flexibles, amb capacitat de treball en equip i amb 

coneixements específics de seguiment i acompanyament a famílies. 

Funcions a desenvolupar:   

 Ser referent de l’habitatge per a les famílies. 

 Elaborar i implementar plans específics de seguiment i acompanyament social per a cada cas 

amb l’objectiu d’assolir l’autonomia familiar i/o personal plena.  

 Promoure la corresponsabilització en el seguiment, acompanyament i  intervenció social a 

través de la coordinació amb els diferents actors  referents de les famílies.   

 Realitzar el seguiment i acompanyament a través de visites periòdiques a l’habitatge.   

 Treballar conjuntament amb les famílies  en l’adquisició d’hàbits bàsics en l’ús de l’habitatge.   

 Seguir i avaluar l’evolució social.   

 Realitzar tasques de mediació i negociació en la gestió del seguiment social. 

Es demana, 

 Formació universitària o equivalent  en Educació Social.  

 Experiència mínima de 3 anys en l’àmbit social i en el treball social de seguiment i 

acompanyament de famílies i persones en situació de risc i exclusió social.  

També es valoraran:    

 Formació universitària  en Treball Social o en d’altres titulacions de l’àmbit social.  

 Formació, coneixements i/o experiència en: resolució de conflictes, multiculturalitat, treball 

comunitari, exclusió social, i recursos residencials.   

 

Oferim: Jornada completa de 40h setmanals , amb incorporació immediata. Bon ambient de treball.  

La retribució serà entre  23.000€ i  24.000€  bruts anuals. La plaça de substitució per maternitat 

tindrà uns 6 mesos de contracte. 

Com respondre a l’oferta: 

Feu arribar el vostre currículum i una carta de presentació a info@habitatgesocial.org, amb la 

referència EDU, abans del dilluns 5 de setembre del 2016. A la carta heu d’explicar què podeu 

aportar a l’equip de la Fundació i si opteu a les places de plantilla i a la de substitució indistintament, 

o només a les de plantilla. 

Barcelona, 1 d’agost del 2016 
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