
OFERTA DE TREBALL: TREBALLADORA SOCIAL 

CODI OFERTA: 
 

09 2021 24357 

DEPARTAMENT 
 

Residència avis i àvies. 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS: 1 

TERMINIS: 
 

Presentació de sol·licituds fins el 12/01/2022 
 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL: • Vetllar pels drets i deures de la persona atesa.  
• Coordinar l'àrea social del centre, especialment en els 

programes d'intervenció en famílies, i el programa de 
relació amb la comunitat.  

• Ser el professional referent al llarg de tot el procés 
d'acollida, estada i comiat de la persona i la seva família 
al centre, vetllant per la continuïtat de l'atenció.  

• Establir el primer contacte amb la persona gran, família o 
persona de referència per a identificar les expectatives i 
ajustar-les a la realitat del centre.  

• Elaborar, executar i avaluar el programa d'acollida de la 
persona gran i la família.  

• Emplenar i fer el seguiment d'aquella documentació 
necessària per a la intervenció social en les persones 
usuàries.  

• Realitzar i mantenir actualitzada la història social de la 
persona resident.  

• Coordinar, quan sigui necessari, conjuntament amb el 
servei d'infermeria, l'acompanyament de les persones 
usuàries a consultes externes o a l'hospital i fer-ne el 
seguiment.  

• Donar suport a la família en les diferents situacions o 
processos que passa la persona atesa al llarg de la seva 
vida.  

• Vetllar perquè s'acompleixin les normes de confidencialitat 
de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.  

• Elaborar, executar i avaluar el programa d'intervenció en 
famílies.  

• Intervenir en situacions de pèrdues i conflicte de la 
persona atesa, en coordinació amb la resta de l'equip. 2  

• Promoure la participació i procurar que totes les persones 
estiguin sempre informades de les activitats culturals i 
lúdiques que puguin desenvolupar-se en la comunitat. 
Facilitar l'assistència d'aquelles persones residents amb 
dependència física i psíquica que no puguin fer-ho soles, 
en coordinació amb altres professionals.  

• Col·laborar amb l'educador/a social del centre per elaborar 
i fer el seguiment del programa de voluntariat del centre, 
en tot allò referent al suport social individual.  

 

REQUISITS :  Diplomatura  o Grau universitari en treball social.   
 DNI. 
 Currículum Vitae. 

http://www.fussmont.cat/wp/wp-content/uploads/2019/02/SOL.LICITUD.pdf


 Nivell C de català o equivalent 

 Persones en situació de desocupació durant sis mesos en 
un període de 18 mesos, de forma continuada o no i 
inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO). 

 Acreditar certificació consistent a no haver estat 
condemnat per sentència ferma en algun dels delictes 
previstos a la LOPJM 

 
DURADA DEL CONTRACTE: 
 

12 MESOS 

HORARI 
 

Mati /Tarda 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Retribució bruta anual: Segons Conveni 

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT: Els candidats hauran de superar l’entrevista personal. 
 

1. Entrevista personal ( puntuació màxima: 10 punts ). 
 

OBSERVACIONS: Els interessats hauran d’inscriure’s al SOC detallant 
l’identificador de l’oferta. : 09 2021 24357 

 


