AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

OFERTA GENÈRICA PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TREBALLADOR/A SOCIAL PER
NECESSITATS DEL SERVEI
Oferta d'ocupació en col·laboració amb el SOIB per la contractació d'un/a treballador/a social, a
l’àrea Socioeducativa, als Serveis Socials .
Tipus de contracte: contracte eventual per necessitats del servei, amb una durada de sis mesos.
Data d'inici: 20 de febrer de 2019
Tipus selecció: Oferta genèrica SOIB
Requisits dels aspirants:
Diplomatura o grau en Treball Social
Nivell B2 de català. Si no es du el certificat, s'haurà de fer la prova de català corresponent.
Tasques específiques:
1. Atenció directa per a una primera acollida i per a la recepció de la demanda.
2. Atendre situacions d’urgència social i proporcionar-hi resposta immediata.
3. Valoració inicial per a la detecció de necessitats socials i fer una aproximació diagnòstica.
4. Valoració inicial per gestionar autorització d'entrada al servei residencial – casa d'acollida
5. Coordinació amb l'educador social de la casa d'acollida per al tractament social dels allotjats
al servei residencial i el seu seguiment.
6. Elaboració d'hipòtesis sobre la situació presentada i proposta de pla de feina.
7. Elaboració d’informes d’inserció social per a la tramitació de sol·licituds de permís de
residència per situació d’arrelament.
8. Elaboració d’informes d’habitatge per a la tramitació de sol·licituds de reagrupació familiar
i/o residència legal de familiars.
9. Tramitació de sol·licituds de prestacions econòmiques de caràcter social.
10. Tramitació de sol·licituds de la prestació de Renda Mínima d’Inserció i el seu seguiment i
tractament.
11. Coordinació amb altres serveis i professionals de l'àrea socioeducativa.
12. Coordinació amb els professionals i serveis externs especialitzats.
13. Coordinació interna amb l'equip d'atenció social.
14. Traspàs de casos als serveis socials específics del centre i derivació i orientació sobre altres
recursos, prestacions, i serveis especialitzats externs.
15. Tractament social, intervenció i seguiment de les persones i/o famílies amb situació de
vulnerabilitat social i/o risc d'exclusió social, des d'un abordatge interdisciplinar, si escau.
16. Avaluació del procés de tractament social i intervenció amb les persones i/o famílies ateses.
17. Avaluació dels plans de treball elaborats conjuntament amb l'equip d'atenció social.
Jornada: completa
Horari: matins

Presentació d'ofertes: s'admetran totes les ofertes enregistrades a través del portal web del SOIB
fins el dia 11 de febrer.
S'informarà via correu electrònic de la data, horari, i lloc de les proves de selecció
Documentació a presentar en el moment de la selecció:
- DNI
- Original o fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica
- Original o fotocòpia compulsada del certificat de català (si és el cas), de nivell B2, o equivalent, o
superior
- Vida laboral
- Originals o fotocòpies acarades dels certificats que permetin demostrar la feina efectuada
relacionada amb el perfil laboral sol·licitat.
- Originals o fotocòpies acarades dels certificats que permetin demostrar la formació efectuada amb
el perfil laboral sol·licitat.

