
 
PROCÉS DE SELECCIÓ 2019 

        
 

La Fundació Privada Vallés Oriental, entitat sense ànim de lucre que té com a objecte l’atenció a persones amb 
discapacitat intel·lectual en l’àmbit de Catalunya, amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida i vetllar 
perquè els seus drets com a persones siguin respectats, precisa incorporar: 

 

TREBALLADOR_A SOCIAL 
Substitució a jornada completa 

 

FUNCIONS  I 
RESPONSABILITATS 

El treballador/a social és el/la professional de referència de les famílies o entitats tutelars 
de les persones ateses simultàniament al Centre Ocupacional i al Servei d’Habitatge. 
Formen part de l’equip multidisciplinari per tal de garantir l’atenció integral a les 
persones ateses.  

 
Entre d’altres, les seves funcions són: 

- Detecció i gestió de les necessitats actuals i futures de les persones, per donar-hi la 
millor resposta des de la Fundació. 

- Procés d’acollida de nous ingressos i de les seves famílies.  
- Seguiment sòcio-familiar de la persona atesa.  
- Gestió administrativa relacionada amb l’administració pública.  
- Promoció de la participació de la família en el procés evolutiu i projecte vital del 

seu familiar, atès al servei.  
- Cercar recursos per la participació comunitària i facilitar l’accés de les persones 

ateses i els seus familiars.  
- Vetllar per l’acompliment del programa individual i treballar d’acord als objectius 

marcats per l’equip. 
 

FORMACIÓ  
- Grau o Diplomatura en Treball Social  
- Formació específica relacionada amb l’atenció a persones amb discapacitat 

intel·lectual i en l’acompanyament a les seves famílies. 
 

EXPERIÈNCIA Experiència mínima d’un any en lloc de treball similar.  

 

COMPETÈNCIES 

- Capacitat d’empatia i d’escolta activa. 
- Capacitat d’observació i anàlisi, de detecció de necessitats. 
- Capacitat de treball en equip. 
- Capacitat de contenció. 
- Capacitat de resoldre problemes. 
- Capacitat de reacció davant situacions noves. 

 

ALTRES REQUISITS  - Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. 
- Autonomia de transport (al centre de treball no hi arriba el transport públic) 

 

CONDICIONS 
OFERTA  

- Contracte: Interinitat (IT de llarga durada) 
- Horari: dilluns a divendres de 9h a 17h; excepte dijous, en horari de 12h a 20h 
- Salari brut: 22.552€,46 anuals (1.610,89€ x 14 pagues) 
- Incorporació: Immediata 

 
Les persones interessades han d’enviar el seu currículum actualitzat a  

recursoshumans@fvo.cat 
 

Podeu consultar aquesta i altres ofertes a 
https://fvo.cat/recursos-humans/ofertes-de-feina/ 


