MEDIADOR/A INTERCULTURALS PER SERVEI EN CENTRE PENITENCIARI
A ST. ESTEVE SESROVIRES
Ref.176485 - 23/10/2022 - Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

Descripció de l'oferta
Cerquem Mediador/a intercultural per servei de mediació en centre Penitenciaria a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). OFERTA VACANT,
Imprescindible que la persona tingui coneixements en la gestió i resolució de conflictes a través de la mediació, i en dinamització de grups
Imprescindible que la persona parli i escrigui de forma correcta el romanes.
INCORPORACIÓ 29/08/2022

Funcions i requisits de la vacant
Interpretació lingüística i Cultural: Traduir allò que sigui necessari més enllà de la
traducció, fomentant l?aproximació dels valors, costums i comportaments que ajudant a
fomentar el respecte a la diversitat dins els centre penitenciari
Programa d?acollida/Ingressos: Per interns que ingressen el centre penitenciari. Explicant
el funcionament del CP i les principals característiques de centre.
Mediació Socioeducativa: Afavorir a l?enteniment de comportaments dels interns per part
dels professionals del centre penitenciari, així com si s?escau assessorar el centre en
determinats casos.
Suport emocional: mitjançant la perspectiva intercultural poder oferir un suport els nous
ingressos per la comprensió del funcionament del centre.
Traducció: d?aquells escrits, cartells, continguts que es requereixin des del centre.
Mediació familiar: ocasionalment dona suport a afavorir la vinculació familiar en cas que
sigui positiva o facilitar el contacte amb als respectius familiars en els països d?origen.
Assessorament Documental: Assessorar sobre la situació administrativa de les persones internes en un CP.
Formació mínima exigida integració social.
Es valorarà experiència en mediació intercultural i/o haver treballat en l'àmbit penitenciaria
Altra formació que es valorarà és: criminologia, psicologia, educació social, treball social i/o estudis relacionats

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada parcial

Horari: 2 matins i 2 tardes a concretar pel
professional seleccionat
Perspectiva de la feina:
Salari:

Estable

14212,91€bruts/anual

30 hores /setmanals

Estudis
És imprescindible

Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Integració Social
Grau amb titulació Criminologia

Grau amb titulació Treball Social
És valorable

Grau amb titulació Educació Social

Idiomes
Català - C2 - Expert (Imprescindible)
Castellà - C2 - Expert (Valorable)
Romanès - C2 - Expert (Imprescindible)
Àrab - C2 - Expert (Imprescindible)

Professions de la feina
Educador/a social
Integrador/a social
Treballador/a Social

Experiència laboral
És valorable

Servei de mediació en centre Penitenciari
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

1 any

Carnets
A2

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.

