PROCÉS DE SELECCIÓ

2020

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:

AUXILIAR DE MONITOR/A OCUPACIONAL
SUBSTITUCIONS
Centre Ocupacional Xavier Quincoces


FUNCIONS I
RESPONSABILITATS





Donar el suport necessari al monitor/a d’atenció directa del Servei de Teràpia
Ocupacional, a aquelles persones ateses que tenen major afectació i necessiten
major atenció, per tal d’afavorir el desenvolupament dels membres del grup com a
adults, potenciant al màxim la seva autonomia.
Construir un mitjà humà que ajudi a la persona adulta amb discapacitat a superar
les seves dificultats d’adaptació i desenvolupament, potenciant la seva autonomia i
les seves capacitats.
Coordinació amb els membres de l’equip tècnic i d’atenció directa del Servei de
Teràpia Ocupacional.

FORMACIÓ

CFGS Integració Social, Grau Educació social o similar.
Formació especialitzada en l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual.

EXPERIÈNCIA

Mínim 1 any en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, realitzant funcions
similars a les descrites.

COMPETÈNCIES












ALTRES
REQUISITS

Autonomia de transport (al centre de treball no hi arriba transport públic)



CONDICIONS
OFERTA


Capacitat de treball en equip.
Capacitat per assumir responsabilitats.
Capacitat d’empatia i escolta.
Capacitat d’observació, reflexió i anàlisi global.
Capacitat de contenció emocional i de dinamisme.
Capacitat de comunicació tant oral com escrita.
Capacitat per la resolució de conflictes.
Funcionament coherent en les seves actuacions i decisions.
Persona organitzada i metòdica.
Persona respectuosa.

Durada: Contracte eventual per substitucions (vacances, IT, maternitat, etc)
Horari: de dilluns a divendres
 Jornada completa: de 9:00h a 17:30h (1h descans dinar)
 Temps parcial: de 15h a 17:30h aprox.
Salari: s/ Conveni Tallers persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya
(jornada completa 1.037,08€ bruts mensuals x 14 pagues)

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/

