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INTEGRADOR/A SOCIAL PER ÀMBIT SENSE LLAR
A VILANOVA I LA GELTRÚ
Necessitem un/a integrador/a social per cobrir una suplència de durada
indeterminada al Servei d’Atenció a Persones Sense Llar de Vilanova i la
Geltrú.
Entitat: ATRA Associació / Grup ATRA.
Horari: De dilluns a divendres, matí o de tarda, segons les necessitats del
projecte. Possibilitat de treballar algun cap de setmana al mes esporàdicament
i cobertura de guàrdia telefònica.
Jornada: Completa, 35h/ setmanals.
Temporalitat: Contracte d’interinatge per al període d’I.T. Incorporació
immediata.
Requisits:
Titulació requerida: Tècnic superior en Integració social indispensable. Es
valora positivament disposar de titulacions relacionades amb l’àmbit social i
altres, com el sanitari, la mediació comunitària,…
Formació i experiència de dos anys en atenció a persones sense llar (o en
serveis residencials de dones que han patit o pateixen violències masclistes,
en salut mental, en addiccions o en persones migrades).
Domini del català i castellà parlat i escrit. Es valoren coneixement d’altres
llengües.
Disposar de permís de conducció B.
Es prioritzaran els perfils masculins, per formar la parella educativa, i la
proximitat i coneixença del municipi de Vilanova i la Geltrú
Competències requerides:
Iniciativa, planificació i organització de la intervenció i de l’atenció directa i
indirecta
Capacitat de treball en equip i cooperació
Persona dinàmica, activa, amb autoconfiança i empatia
Capacitat de sensibilitzar sobre el col·lectiu de persones sense llar i/o en
situació d’exclusió residencial
Capacitat d’empatia i d’establir de relació d’ajuda
Compromís amb l’organització
Més informació i enviament del CV a:
https://www.grupatra.org/treball/integrador-social-ambit-sense-llar/
Caduca el: 03/08/2021
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EDUCADOR/A EN MEDI OBERT PER
TREBALLAR A L’AGOST AL VALLÈS
OCCIDENTAL
Tens experiència com a educador/a en medi obert i
t’interessa treballar a l’agost? T’estem buscant!
Tasques:
-Intervenció en medi obert al municipi.
-Prevenció de riscos i detecció de necessitats dels i les
joves del municipi.
Requisits:
-Titulació Integració Social, Animació sociocultural o
similar.
-Experiència en medi obert.
-Català i castellà
Condicions:
-Jornada laboral de 18h setmanals de dilluns a dissabte
en horari de tarda.
-Contracte durant l’agost.
Envia CV i carta de motivació a treball@taccbcn.com

Caduca el: 22/07/2021
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BORSA DE TREBALL DE PSICÒLOGUES
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
Convocatòria i bases del procés selectiu per a la creació
d'una borsa de treball de Psicòlogues del Servei
d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD).
Més informació: https://www.ccgarraf.cat/pl149/elconsell/ofertes-de-treball/id44/borsa-de-treballpsicologues-del-siad.htm

Caduca el: 09/08/2021

PERSONAL PER A RESTAURANT
A SEGUR DE CALAFELL
Busquem personal amb experiència en sala per al
restaurant @surferabeachclub
Envia el teu CV a nuriasurferabeachclub@gmail.com

Caduca el: 02/08/2021
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OFICIAL DE 1a JARDINERIA
A #Entrem cerquem persones per ampliar l’equip de
jardineria:
-Formació professional (grau mitjà o superior)
-Experiència demostrable 2-3 anys en jardineria ( i poda
d’arbrat viari i privat)
-Experiència en gestió del temps i recursos, presa de
decisions i gestió d’equips
-Carnet de manipulació de productes fitosanitaris
-Català i castellà (entès, parlat i escrit correctament)
-Carnet B1 ((Valorable C. D o E i carnet de plataformes
elevadores)
Envia el teu CV amb referència Of1Jardineria a
ofertesfeina@entrem.coop
Caduca el: 02/08/2021
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CAMBRERS/ES AMB EXPERIÈNCIA I
AJUDANTS DE CUINA A VILANOVA I LA
GELTRÚ
Cerquem cambrers/es amb experiència en servei de
barra i sala i ajudants de cuina.
Més informació: hola@calpachurri.com o whatsapp al
672 216 343.
Caduca el: 02/08/2021

ESTILISTA O AJUDANT DE PERRUQUERIA A
VILANOVA I LA GELTRÚ
L’equip de @arzuaestilistes busca persones per
incorporar al seu equip.
Les persones interessades podeu lliurar el CV al Saló
unisex situat Carrer de la Providència, 1a.
Caduca el: 02/08/2021

PASTISSER/A A VILANOVA I LA GELTRÚ
Forn de pa necessita pastisser/a.
Les persones interessades podeu contactar amb el forn
de pa Casas, situat al carrer el Greco, 4.

Caduca el: 02/08/2021

