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MONITORA DE TRANSPORT 
 

Que busquen? 
 
Monitora major de 25 anys amb carnet de conduir. De Vilanova i la 
Geltrú o rodalies. 
 
Que ofereixen? 
 
Horari de dilluns a dijous de 18h a 20:30h, monitora de bus. 
Tota la setmana de dilluns a divendres podria fer suplències per les 
rutes de la zona de Vilanova. 
 
 
Persones interessades enviar currículum a  lvillarroya@campjoliu.net 
 
 

 

Caduca el: 12/03/2022 

 

 

 

MONITOR/A DE LLAR SALUT MENTAL 
 

 Necessitem: Monitor/a Llar Salut Mental.  

 Horari: Matí, tarda i cap de setmana. Corre torns  

 Jornada: Jornada completa.  

 Ubicació: Vilanova i la Geltrú.  

 Temporalitat: Incorporació Immediata 3 mesos. Amb possibilitat de 
pròrroga. 

 Titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.  

 Formació en Salut Mental i experiència en Salut Mental.  

 Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.  

 Experiència en programació i dinamització d’activitats de lleure.  

 Competències requerides:  
o Planificació i organització.  
o Treball en equip i cooperació.  
o Iniciativa, empatia i habilitat socials.  
o Facilitat pel maneig de grups.  
o Compromís amb l’organització.  
o Flexibilitat horària i gestió del canvi.  

 
Salari: 1.585,86 Brut/mensuals x 12 pagues + plus festiu  
 
Persones interessades enviar CV a mjcasellas@grupatra.org 

 

 

Caduca el: 12/03/2022 
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Oportunitat de feina. Tècnic/a de Disseny de Projectes  
(Àrea tècnica). 

 
Característiques del lloc de feina: 

 Jornada complerta. 
 Horari de dilluns a divendres. 
 Lloc de feina adscrit a l’àrea tècnica de l’equip de suport de la 

cooperativa. 
 Categoria educador/a. 
 Incorporació immediata. 
 Temporalitat, indefinit. 

 
Característiques de la persona: 
 

 Diplomatura, Llicenciatura, Grau i/o postgrau/màster en Ciències 
Socials. 

 Relació societària o en procés d’incorporació. 
 Es valorarà especialment: 
 Experiència i formació específica en la gestió tècnica de projectes. 
 Formació/coneixements específics de tècnic/a de projectes. 
 Formació/coneixements específics en el disseny, execució, marc lògic 

etc., de programes d’intervenció socioeducatius. 
 Formació/coneixements específics en disseny d’indicadors d’avaluació. 
 Formació/coneixements específics en col·lectius en situació de 

vulnerabilitat. 
Funcions principals: 

 Cerca i identificació de convocatòries que s'adaptin als objectius de la 
Cooperativa i estiguin coordinades amb el Pla Estratègic. 

 Identificar, dissenyar i formular els projectes que cal presentar a 
institucions públiques/privades. 

 Presentació a renovacions de projectes gestionats per ACTUA. 
 Mantenir una coordinació i comunicació adequada amb programes i 

territoris. 
 
Les persones interessades han d’enviar el currículum als 
mails  curriculums@actua.coop amb copia a dmunoz@actua.coop amb 
l’assumpte : Tècnic/a de Disseny de Projectes. 
 

 

Caduca el: 12/03/2022 
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Oportunitat de feina Espai Familiar 
 

Per al projecte Espai Familiar Vilafranca del Penedès 

Característiques del lloc de feina. 

•    Conveni Acció Social 

•    Categoria llicenciats/des 

•    Cicle general 

•    Jornada 20 hs. setmanals. 

•    Horaris de dilluns a divendres per les tardes. 

•    Temporalitat: incorporació 20 de març de 2023 i fins 31 de desembre 

de 2023 amb possibilitats de continuïtat. 

Característiques dels candidats/es 

•    Psicòleg/òloga. 

•    Es valorarà formació en psicologia dinàmica i experiència  

Les persones interessades han de presentar la seva candidatura 
mitjançant correu electrònic, adjuntant CV actualitzat amb 
l’assumpte  Espai Familiar 
Vilafranca a csassatelli@actua.coop  i alatorre@actua.coop amb còpia 
a curriculums@actua.coop 
 

 

Caduca el: 08/03/2022 
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