Oferta de treball
CEPFO SERSA
Per inscriure't en aquesta oferta prem o còpia al navegador
el següent enllaç, o escaneja el codi BIDI.

http://tinyurl.com/y8tndmyj
Fundació Privada Astres
Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. La
Fundació ASTRES desenvolupa projectes, programes i
serveis per a l‘atenció integral de persones amb…
discapacitat intel·lectual per a la millora de la seva
autonomia

Auxiliar Tècnic/a Educatiu -Cap de Setmana- Llar Residència Sant Ponç
Localitat

Girona (Espanya)

Vacants

1

Tipus de salari

Gross/year

Salari

15000 € - 18000 €

Resum
Per Llar Sant Ponç de Fundació Astres, de Girona, cerquem un aux.tècnic educatiu/va per torn de cap de
setmana. -Fundació ASTRES desenvolupa projectes, programes i serveis per a l’atenció integral de persones
amb discapacitat intel·lectual per a la millora de la seva autonomia-.

Funcions a desenvolupar:
Ajudar a portar a terme el projecte educatiu del servei
Assistir i participar activament a les reunions d´equip
Acompanyament de les persones usuàries en activitats complementàries
Realitzar les tasques pròpies del seu torn de treball.
Aportar el seu coneixement.

S’ofereix:
Contracte al 100% de la jornada
Horari: Dissabte i Diumenge de 10:00h a 22:00h, Dilluns de 22:15 a 9:00h, dimarts de 9:00h a 12:00h (RREE)
Categoria: Auxiliar Tècnic Educatiu del conveni català de residències

Incorporació: Octubre 2018

Requisits
Imprescindible disposar d'alguna d'aquestes titulacions:
CFGS en Integració social (imprescindible) ó
CFGM d'Atenció Sociosanitària ó
CFGM d'Atenció a persones en situació de dependència ó
Auxiliar d'infermeria ó
Auxiliar de clínica ó
Tècnic/a educador de disminuïts psíquics ó
Professionals que posseeixin alguna de les titulacions universitàries relacionades i puguin acreditar dos
anys d'experiència laboral:
Diplomatura/Grau d'Infermeria, Diplomatura/Grau de Fisioteràpia, Diplomatura/Grau de Teràpia
Ocupacional, Diplomatura/Grau de Treball Social, Diplomatura/Grau d'Educació Social, Mestre
Educació Especial, Pedagogia Terapèutica, Psicologia.
Es valorarà experiència prèvia treballant amb persones amb diversitat funcional.
Disponibilitat i flexibilitat horària.
Disposar de carnet de conduir i vehicle propi.
Domini del català, tant parlat com escrit.
Cerquem a persona dinàmica, amb habilitats comunicatives, responsable, pacient i resolutiva.

Perfil Competencial:
Capacitat de coordinar-se amb l’equip tècnic i educatiu.
Capacitat de treballar amb autonomia.
Capacitat de detectar necessitats i gestionar-les.
Habilitats per treballar en situacions d´estrès.
Habilitats comunicatives, empatia, creativitat i iniciativa.

