TREBALLADOR/A SOCIAL Ref 010.
Per treballar en el projecte dels acolliments en família extensa a Terrassa

Lloc vacant: TREBALLADOR/A SOCIAL (Fundació Acció Social Infància)
Categories: Educació i formació - Educació social
Descripció de l’oferta:
FUNDACIÓ ACCIÓ SOCIAL INFÀNCIA, organització dedicada a l’acció social en l’àmbit de la infància en
risc social, necessita incorporar un TREBALLADOR/A SOCIAL adscrit al projecte La meva família
m’acull.
Funcions:
1. Fer l’estudi i elaborar el corresponent informe d’idoneïtat, de manera tècnica, autònoma i en
temps i forma.
2. Elaborar l’informe de seguiment dels casos de manera tècnica, autònoma i en temps i forma.
3. Donar suport social, seguiment i orientació a les famílies acollidores.
4. Donar suport i orientació als infants acollits.
5. Informar i/o assessorar dels possibles serveis i prestacions que les famílies acollidores o els
infants en podrien ser beneficiaris.
6.

Realitzar formacions a les famílies acollidores i d’adolescents acollits.

7.

Supervisar visites d’infants amb els seus progenitors/es.

8. Coordinar-se amb la resta de membres del SIFE.
9. Elaborar i executar plans de treball amb la família i l’infant.
10.

Coordinar-se amb els tècnics de l’EIAIA.

11.

Dur a terme la coordinació amb la xarxa comunitària (escoles, , CDIAP, serveis socials,...).

12. Participar en la elaboració de la memòria del projecte.
13.Altres funcions de naturalesa i qualificació semblants relacionades amb el seu lloc de treball i
recollides al projecte La meva família m’acull.

Requisits

Estudis mínims:

Diplomatura Treball Social

Experiència mínima:

Almenys 1 any

Imprescindible resident a:

Província lloc vacant

Requisits mínims:

Titulació en Treball Social
Carnet de conduir i vehicle propi
Experiència en infància i família

Requisits desitjats:

Formació en Intervenció Sistèmica

Contracte
Jornada laboral: Completa
Contracte per obra i servei al SIFE de Terrassa
Interessats/des envieu CV detallat mitjançant correu electrònic a: fasi@fasi.cat
Es garanteix la màxima confidencialitat (Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal).

