Cap de servei de SAD (Servei Atenció a Domicili) - Girona
Ref.174503 - 23/08/2022 - Província Girona

Funcions i requisits de la vacant
Es precisa Cap de Servei de SAD (Servei d'Atenció a Domicili). La persona seleccionada s'ocuparà:

Dissenyar, implantar i supervisar el Model d?Atenció Centrat en la Persona en els Serveis d?atenció domiciliària de Sumar.

Coordinació amb els diferents Departaments implicats en el funcionament del SAD (Àrea Finances, Gestió de Persones i Direcció Tècnica de
Sumar).

Elaboració i implantació dels processos interns de SAD.

Assegurar i vetllar per què els diferents SAD?s de Sumar treballin amb els mateixos paràmetres de qualitat i apliquin les mateixes directrius
d?actuació.

Gestionar els recursos disponibles ajustant-se al pressupost vigent.

Realitzar coordinacions de seguiment amb els diferents equips de SAD. Així com liderar, acompanyar i orientar l?equip de persones a càrrec per tal
que desenvolupin les seves funcions amb un alt nivell d?implicació i satisfacció personal.

Participar en l?elaboració del Pla Formatiu dels diferents llocs de treball que configuren el SAD.

Imprescindible Vehicle propi i disponibilitat geogràfica.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: Matins i tardes
Perspectiva de la feina:

Indefinit

Previsió d'incorporació:

15 dies

Salari:

28000€

El salari es negociable
Altres dades a destacar: ALTRA FORMACIO
Formació complementària en gestió de SAD.
Atenció Centrada en la Persona.
Formació específica en direcció d?equipaments de serveis socials.
Domini del Paquet Office
Idioma : català i castellà

Estudis

És imprescindible

Diplomatura amb titulació Treball Social

Idiomes
Català - C2 - Expert (Imprescindible)
Castellà - C2 - Expert (Imprescindible)

Professions de la feina
Treballador/a Social

Experiència laboral
És imprescindible

Imprescindibles experiència en gestió del SAD
Experiència en Coordinació i/o Direcció de Serveis.
Nivell d'experiència:

Cap de departament

Anys d'experiència:

2 anys

Carnets
B
El vehicle propi es valorable

Empresa
Empresa:

Sumar Serveis Públics d'Acció Social de
Catalunya SL

Sector:

Sanitat / Medicina / Serveis Socials

Descripció:

Entitat pública que té la missió d'impulsar i garantir la bona gestió dels serveis socials, fomentant el treball en xarxa dels
organismes locals.

