PERFIL EDUCADOR DE CLUB SOCIAL: selecció de personal

La Fundació Privada Salut Mental Catalunya cerca una persona per al lloc de
treball d’educador/a del Club Social de Cornellà

Missió:
Potenciar les habilitats socials de les persones amb problemes de salut mental i
les seves capacitats cognitives, reforçant aquelles que estan minvades i posant
de relleu les que estiguin més conservades, per tal de facilitar la seva integració
social.

Funcions:
 Gestió d'activitats: Programació, planificació, desenvolupament i
avaluació d'activitats i tallers, de manera individual per a cada usuari.
 Avaluació permanent i seguiment dels usuaris
 Gestió Administrativa: Gestió de documentació dels usuaris,
classificació, indicadors de qualitat, gestió d'espais i recursos.
 Gestió de Fonts de Finançament: Recerca de possibilitats de fonts de
finançament per tal de millorar les possibilitats de portar a terme
activitats dins el Club.
 Gestió de Fonts de Finançament: Recerca de possibilitats de fonts de
finançament per tal de millorar les possibilitats de portar a terme
activitats dins el Club.
 Coordinació amb els serveis de la xarxa de salut mental
 Treball amb les famílies
 Coordinació amb l'equip per fer seguiment i traspàs d'informació dels
usuaris

Perfil/requisits:
 Formació Treballador/a social, integrador/a o educador/a
 Formació en Rehabilitació psicosocial, Model d'Atenció Comunitària al
Trastorn Mental Greu, Intervenció familiar, Apoderament, Inclusió social,
Serveis d'informació, orientació i assessorament
 Coneixements dels tràmits i gestions administratives en l'àmbit social i
sanitari
 Coneixement de la xarxa assistencial i associativa del territori
 Experiència en dinamització de grups
 Experiència en tallers.
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Altres competències:







Comunicació assertiva
Capacitat d'escolta activa
Organització i planificació de la feina
Capacitat per treballar en equip.
Bon nivell de català i castellà escrit i parlat.
Iniciativa pròpia, capacitat de contenció i dinamització grupal.

Condicions contractuals :






Jornada: 27,5 hores/setmana
Sou brut mensual: 932,42 € x 14 pagues
Data incorporació: desembre de 2017
Tipus de contracte: temporal
Àmbit territorial: Cornellà de Llobregat

Currículums fins: 12 de novembre de 2017
Enviar mail seleccio@salutmental.org
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