EDUCADOR/A SOCIAL PER A L'ALTA RIBAGORÇA
Ref.176387 - 25/11/2022 - Comarca Alta Ribagorça

Descripció de l'oferta
Cerquem un educador/a social per a cobrir una plaça vacant en un projecte d'intervenció sistèmica amb famílies d'adolescents. El servei està ubicat a
la població de Pont de Suert (Alta Ribagorça).
La persona seleccionada destinaria 25'5 hores setmanals de la seva jornada al rol d'educador/a social i 5 hores setmanals a tasques de direcció del
servei.

Funcions i requisits de la vacant
Cerquem un educador/a social per a cobrir una plaça vacant en un projecte d'intervenció sistèmica amb famílies d'adolescents. El servei està ubicat a
la població de Pont de Suert (Alta Ribagorça).
La persona seleccionada destinaria 25'5 hores setmanals de la seva jornada al rol d'educador/a social i 5 hores setmanals a tasques de direcció del
servei.

Es tracta d'un projecte que s'emmarca dins els Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) formant part de la cartera dels Serveis Socials bàsics.
És un servei especialitzat en l'atenció a famílies que estan passant per un moment de vulnerabilitat o risc i que han d'acompanyar als seus fills/es en
una etapa d'incerteses, introspecció i presa de decisions com és l'adolescència. El programa ofereix un acompanyament intensiu i transversal
atenent a les necessitats que presenta cada membre de la família sota una perspectiva preventiva i d'apoderament.
Tanmateix es treballa de manera coordinada amb la resta de serveis dels quals disposa el territori: educatius, lleure, salut, vida comunitària, etc.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada parcial

Horari: Tardes i alguns matins
Perspectiva de la feina:

Vacant

Estudis
És imprescindible

Grau amb titulació Educació Social
Diplomatura amb titulació Educació Social

Idiomes
Català - B2 - Avançat (Imprescindible)
Castellà - B2 - Avançat (Valorable)

Professions de la feina
Educador/a social

Experiència laboral
No es requereix experiència professional

Empresa
Empresa:

Suara Cooperativa

Sector:

Sanitat / Medicina / Serveis Socials

Descripció:

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les
persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d'educació i formació (escoles bressol, escoles d'adults, formació
ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l'autonomia (Serveis a la llar,
a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera,
participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.

