
 

 

OFERTA LABORAL DE TÈCNIC EN L’ÀREA D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL    

Adreça:  Baixada de la Seu, 3 baixos                             

Municipi:  Manresa  

Correu electrònic de contacte : caritasmanresa@caritasmanresa.cat 

Telèfon: 93 872 15 42      

 

Requisits Imprescindibles:  

 Titulació i/o experiència en l’àmbit de les ciències socials/humanitats  

 Titulació i/o experiència en orientació sociolaboral 

 Coneixements de la classificació de competències segons el model ISFOL 

 Coneixements informàtics: Office i internet a nivell d’usuari  

 

Experiència mínima relacionada amb l’oferta: 1 any 

Es valorarà: 

 Experiència prèvia en programes d’orientació sociolaboral 

 Experiència com a formador/a i/o dinamitzador/a de grups 

 Experiència de treball amb persones amb dificultats per accedir al món laboral 

 Experiència de treball amb persones amb dificultats socials 

 Coneixement del mercat de treball del territori 

 Coneixement de la tasca de Caritas i de les entitats del territori 

 Experiència en voluntariat 

 Coneixement d’eines informàtiques i procediments de treball relacionats amb 

sistemes de qualitat 

 Formació complementària relacionada amb el lloc de treball  

 Carnet de conduir i vehicle propi 

Competències requerides: 

 Iniciativa / autonomia    

 Organització i planificació  

 Orientació al resultat    

 Treball en equip    

 Relació interpersonal / Empatia  

 Flexibilitat / Polivalència   

 Relació interpersonal / Resolució de conflictes  

 Responsabilitat    
 Comunicació   

 

 

Arxiprestal de 

Manresa 



 
Tasques professionals: 

 Realitzar entrevistes d’acollida. 

 Realitzar sessions d’orientació sobre el mercat laboral en format individual i 
grupal. 

 Suport a l’elaboració de mapes competencials de les persones participants. 

 Realitzar sessions formatives individuals i grupals en competències bàsiques 
d’accés a l’ocupació. 

 Suport a la definició d’objectiu laboral. 

 Suport a l’elaboració de plans de treball.  

  Suport al seguiment dels plans de treball. 

 Suport a l’elaboració d’itineraris formatius.  

 Realitzar assessoraments individuals/grupals sobre tècniques i canals de 
recerca de feina. 

 Recollida  i  anàlisi  de  les  necessitats  i  demandes  del  teixit  empresarial  del  
territori en perfils de baixa qualificació professional.  

 Prospecció.  

 Coordinació amb l’equip de professionals i voluntaris, i amb altres entitats del 
territori. 
 

Condicions laborals 
Tipus de contracte de treball: Temporal (per substitució de baixa temporal) 
Jornada laboral: 34h/setmanals 
Conveni laboral de l’empresa/entitat: Conveni d’acció social de Catalunya  
Sou brut anual: Segons conveni 
Horari i jornada: Horari de matins i una  tarda a la setmana a concretar 
Incorporació immediata 

 
 

Les persones interessades poden enviar el currículum fins el 12 d’abril (inclòs) 
 

Manresa, 3 d’abril de 2018 


