PSICÒLEG/OGA
FUNDACIÓ ACCIÓ SOCIAL INFÀNCIA, organització dedicada a l’acció social en l’àmbit de la infància en
risc social, necessita incorporar un/a PSICÒLEG/OGA adscrit al projecte La meva família m’acull. SIFE
Baix Empordà (Servei d’intervenció amb família extensa).
Titulació específica:
Llicenciatura o grau en psicologia
Formació complementària:
Informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, base de dades, full de càlcul, etc.
Idiomes: nivell C de la llengua catalana.
Coneixements específics: Coneixements de l’àmbit de protecció a la infància. Mestratge en formació
sistèmica i/o vincle afectiu. Així com també una actualització permanent en tots els àmbits de la
responsabilitat de la posició.
Funcions:
Fer un acompanyament emocional a les famílies acollidores i als infants acollits.
1.
2.
3.
4.
5.

Participar i elaborar l’informe d’idoneïtat.
Donar suport emocional, seguiment i orientació educativa a les famílies acollidores.
Donar suport emocional i orientació als infants acollits.
Elaborar material tècnic pels infants acollits.
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 l’equip 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, CSMIJ, CDIAP, serveis socials,
centres terapèutics, CESMA...).
12. Participar en la elaboració de la memòria del projecte.
Altres funcions de naturalesa i qualificació semblants relacionades amb el seu lloc de treball i
recollides al projecte La meva família m’acull.

Condicions:






Contracte per complementació de reducció de jornada.
40% de la jornada.
Salari segons Conveni d’acció social amb infància, taula base 1625,01 euros bruts/anuals +
complement serveis valoració i diagnòstic. (Part proporcional al percentatge de jornada).
Horari aproximadament de 9 a 16h, dimarts i dijous.
Incorporació a l’octubre de 2017.

Requisits:
Experiència mínima:

Almenys 1 any

Imprescindible resident a:

Província lloc vacant

Carnet de conduir i vehicle propi.
Tot el procés estarà tutelat per Fundació Acció Social Infància.
Es garanteix la màxima confidencialitat (Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal).
Enviar CV: fasi@fasi.cat (referencia: psicòleg/oga SIFE Baix Empordà)

