[HIRING] INSERIDOR/A LABORAL PEL
COL.LECTIU DE SALUT MENTAL
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Empoderar a la persona usuària, amb problemàtica de salut mental, per a que pugui fer-se
càrrec de forma autònoma del seu projecte personal, basat en un objectiu laboral, a través
d’un itinerari laboral individualitzat i connectant a la persona usuària amb oportunitats
laborals, d’acord a les seves preferències i possibilitats del mercat laboral.
REQUISITS

TASQUES

Titulació en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia.
Experiència mínima d’1 any en inserció laboral amb el
col·lectiu de salut mental.
Formació, experiència i coneixements del col·lectiu de
salut mental per poder desenvolupar la feina amb èxit.
Conèixer els projectes, programes i serveis, relacionats
amb els processos d’intervenció del col·lectiu de salut
mental.
Conèixer experiències i modes de procedir d’altres
organitzacions del Tercer Sector així com les xarxes i
línies estratègiques.
Experiència i coneixements en els modes de procedir
dels departaments de RR.HH del mercat ordinari.
Domini d’Excel, paquet Office, Drive i Gmail, i domini
d’Internet.

Orientació laboral i activitats dirigides a la recerca
activa de feina.
Acompanyament individualitzat a la inserció laboral.
Seguiment a la inserció de les persones usuàries.
Visites de prospecció i anàlisis de les necessitats de les
empreses.
Tasques de coordinació amb recursos sanitaris, socials,
formatius, altres entitats, etc.
Seguiment individualitzat a les empreses per generar
noves oportunitats d'inserció laboral.
Assessorament a les empreses en matèria de
contractació, bonificacions empresarials, i selecció de
candidatures.
Recerca d'oportunitats de Responsabilitat Social entre
empreses i la Fundació Joia en inserció laboral.

CONDICIONS
Data d'incorporació: gener 2022
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
(22.585,50€ entre 14 pagues).
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 13:30h.
Podràs realitzar flexibilitat horària de 30 minuts en l’entrada i la sortida.

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 escola
bressol).
Realitzaràs un Pla de Desenvolupament de Carrera Professional centrat en la millora de les teves competències i en
els teus objectius professionals.

