
 
 

 

Cerquem Tècnic/a d’inserció laboral 
 

El seu objectiu principal serà millorar la ocupabilitat de les persones ateses per l’entitat 
 

Perfil general i funcions: 
• Assumpció de la missió de l’entitat 

 Realitzar el disseny i l’acompanyament dels itineraris individualitzats d’inserció laboral, 
plantejament d’objectius i actuacions periòdiques, així com avaluar periòdicament els 
resultats 

 Atenció directa usuaris/es: contacte, seguiment, entrevistes personals 

 Intervenció directa amb l’alumnat acompanyant-lo en la definició d’itineraris formatius 
i/o laborals. 

 Dissenyar, planificar i desenvolupar tallers i activitats per a la millora de la ocupabilitat 

 Seguiment i manteniment de les possibles contractacions aconseguides 

 Contribuir a la visibilització del projecte i de l’entitat ( xarxes, jornades, webinars) 

 Representar els programes als espais de coordinació tècnica intern/extern 

 Proposar millores en el desenvolupament i disseny dels programes des de l’avaluació i 
la revisió continua de la intervenció. Actualització i recerca de nous recursos. 

 Coordinació amb els membres de l'equip del projecte 

 Elaboració i difusió dels materials del Punt d’Informació Laboral 
 

Perfil Específic: 

 Mínima experiència de 2 anys realitzant tasques similars dins el sector 
• Diplomatura/Grau en l'àmbit social: Treball Social, Educació Social, Relacions Laborals 

 Experiència en orientació i inserció laboral: Incorpora, Làbora, Mais 
• Coneixement del treball per competències 

 Compromís i sensibilització pel Tercer Sector, atenent col·lectius en situació de risc social 
 

Formació Complementària: 
• Domini de la llengua catalana i castellana parlada i escrita 
• Domini d’eines d’ofimàtica i competències digitals 

 
Cerquem un/a professional amb les següents competències: 
Treball en equip, capacitat d’aprenentatge, anàlisi i resolució de problemes, organització i 
planificació, fiabilitat tècnica, adaptabilitat, assertivitat i empatia. Professional amb 
capacitat de comunicació i habilitat per a les relacions interpersonals. 

 
S’ofereix: 

 Treball en equip amb els altres equips educatius de l’entitat i àrees 

 Incorporació en Entitat amb sòlida experiència en el Tercer Sector 

 Contracte de treball de substitució per maternitat amb possibilitats reals de 
continuïtat. Incorporació immediata 

 Jornada completa. 
• Retribució: 20.949 euros bruts anuals (en 14 pagues). Conveni d’Acció social. 

 

 
Interessats/des: 
Enviar C.V. al correu electrònic: seleccio@comtal.org amb la referència TIL 
Data límit recepció: 09/12/2022 
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