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FUNDACIÓ

seleccio@fundaciojoia.org Assumpte mail: VACANT REF talleristajoia

Empoderar a la persona usuària, a través de la realització de tallers d'oficis, per a que pugui
fer-se càrrec de forma autònoma del seu projecte personal i professional, treballant el
desenvolupament de les seves pròpies competències, mitjançant un pla funcional
individualitzat d’activitats rehabilitadores, i d’inclusió laboral.
REQUISITS

TASQUES

FPGM en Oficis (electricitat, fusteria...)
Titulació d’integració Social o similar, o motivació i
experència tractant persones en risc d'exclusió social i
trastorns de salut mental.
Aptituds i destreses manipulatives i creatives.
Formació i experència en inserció laboral amb col.lectiu
de salut mental per desenvolupar la feina amb èxit.
Conèixer els projectes, programes i serveis, relacionats
amb els processos d’intervenció del col·lectiu de salut
mental.
Experiència en impartició de moduls grupals
d'orientació laboral i recerca de feina.
Conèixer experiències i modes de procedir d’altres
organitzacions del Tercer Sector així com les xarxes i
línies estratègiques.
Domini d’Excel, paquet Office, Drive i Gmail, i domini
d’Internet.

Elaborar el programa i material didàctic de les
activitats grupalsde tallers d'oficis. Dinamitzar les
activitats i tallers grupals.
Fer tutories individuals d'intervenció.
Disseny del programa de rehabilitació individual
d'inserció laboral de les persones usuàries.
Posada en marxa d'intervencions concretes del Pla
Individual per millorar les competències laborals.
Suport enel projecte d'inserció laboral de la persona
usuària.
Passar qüestionaris de satisfacció, anàlisi de dades,
càlcul d'indicadors de qualitat, i redacció de projecte i
memòries.

CONDICIONS
Data d'incorporació: octubre/novembre
Jornada: Sencera
Tipus de contracte: Estable (6 mesos + 6 mesos + Indefinit)
Remuneració: Grup 3 Conveni Centres Sociosanitaris i de Salut Mental concertats amb el Servei Català de Salut
(22.142€ entre 14 pagues. Incentiu econòmic: 1.266€)
Horari laboral Europeu: De 8 a 13 i 14 a 17h (D-J) i els divendres tindràs la tarda lliure i treballaràs de 8 a 14h.
Podràs realitzar flexibilitat horària de 30 minuts en l’entrada i la sortida.
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BENEFICIS
Treballaràs 1.620 hores anuals, amb setmanes que no superaran les 37,5 hores laborals, amb
un màxim de 8 hores diàries, i una tarda lliure a la setmana.
Tindràs un calendari anual, per a que et puguis planificar a llarg termini, on quedaran recollits
els 3 períodes de descans al llarg de l’any (Setmana Santa, Estiu i Nadal).
Accediràs a un Pla de Conciliació Familiar-Laboral, amb més de 17 mesures.
Podràs acollir-te al Pla de Retribució Flexible de l'entitat (assegurança mèdica, tiquet transport,
i servei d'escola bressol).
Podràs sol·licitar Beques de Formació de 1.000€.
Podràs sol·licitar l'Ajuda econòmica Escolar i la de Casal d'Estiu.
Realitzaràs un Pla de Desenvolupament de Carrera Professional centrat en la millora de les
teves competències (coneixements, habilitats i actituds) i en els teus objectius professionals.

PER QUÈ FUNDACIÓ JOIA?
Som una entitat sense afany de lucre amb més de 30 anys d’experiència en serveis d’inserció socials
i laborals a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Formem un equip de més de 200 persones, on el
40% de la plantilla està formada per professionals amb discapacitat per trastorns de salut mental.
La igualtat d’oportunitats, l’economia social, l’excel·lència, la innovació, i el desenvolupament de
competències, són part dels nostres pilars fonamentals, per això valorem que les persones
professionals es comprometin amb projectes sostenibles, responsables, sempre encarats cap a
l’excel·lència, i que estiguin en coherència amb els seus valors personals.

