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Lloc de treball: TÈCNIC/A SOCIOLABORAL 

 
 

1. Dades generals del lloc de feina: 

 
 Lloc de feina: Tècnic/a contractat/da en l’àrea Sociolaboral 

 Càritas on està ubicat: Serveis diocesans. C/Armanyà 16. Tarragona. 

 Departament al que pertany: Càritas Diocesana de Tarragona. Acció social. 

 Responsable immediat: Pilar Ribas 

Condicions laborals: 

 Categoria professional: Grup C. Assimilat a Treballador Social 

 Tipus de jornada: completa 

 Es demana flexibilitat horària 

 Amb cotxe propi i carnet de conduir 

 
2. Presentació de CV 

La presentació de CV, que han d’incloure els correus-e i telèfons de contacte de 
tres persones de referència, es poden enviar a:  

Càritas Diocesana de Tarragona caritas@caritasdtarragona.cat 

O bé entregar manualment a: 

Secretaria de Càritas Diocesana de Tarragona 

Carrer d'Armanyà, 16,  

43004 Tarragona 

Tel: 877 44 98 66 

Fins el 15 de febrer de 2017 

 

3. Funcions i responsabilitats del lloc de treball: 

1 Disseny i execució d’itineraris d’inclusió sociolaboral: orientació, formació, 
intermediació i ocupació. 

2 Anàlisi del mercat de treball local. Captació d’ofertes de treball. Coordinació i relacions 
amb el teixit empresarial. 

3 Disseny i posada en marxa d’iniciatives d’economia social (economies solidàries i 

                                                 
 Segons Conveni col·lectiu d’acció social nº 7902575. Grup C: Llicenciats, diplomats, personal qualificat.  

mailto:caritas@caritasdtarragona.cat


 
 

 2/3 

alternatives). 

4 Desenvolupament de tallers ocupacionals i suport a empreses d’inserció. 

5 Programació, disseny i execució d’activitats en les quals participin voluntaris/es 

6 Redacció de projectes i sol·licituds de subvenció. 

7 Contacte i coordinació amb altres tècnics i/o voluntaris de Càritas.  

 

4. Competències necessàries per l’acompliment de la seva feina. 

1 Capacitat de liderar el programa sociolaboral. 

2 Capacitat de treballar en equip. 

3 Capacitat d’endegar línies de treball vinculades a l’economia social i la inserció 
sociolaboral. 

4 Capacitat de portar a terme treball amb persones en risc d’exclusió (plans d’actuació, 
acompanyament, avaluació,...) 

5 Capacitat de comunicació. Proximitat. Empatia. Assertivitat. Capacitat de gestionar les 
emocions pròpies i percebre la dels altres. 

6 Capacitat de posar en pràctica el Model d’Acció Social de Càritas. 

7 Iniciativa. 

8 Capacitat de contribuir a la formació de voluntaris i participants 

9 Capacitat de parlar obertament de l’Evangeli amb els voluntaris 

10 Capacitat de fer bons informes de treball social. 

11 Capacitat de contacte amb altres tècnics (de la Institució, de l’Administració,...). 

 
5. Formació (Coneixements necessaris per al lloc de feina). 

1 Títol: Grau Universitari o assimilat que tingui relació amb el camp sociolaboral 
(pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social, treball social o 
relacions laborals).  

2 Idiomes:  Català i castellà parlat i escrit (nivell C mínim). Es valorarà el nivell 
d’anglès 

3 Altres:  Ofimàtica bàsica (Paquet office). 

 
6. Experiència laboral o de voluntariat recomanada per l’acompliment de la seva 

feina: 

Experiència prèvia a alguna Càritas parroquial/interparroquial/arxiprestal/projecte 
social. 
Experiència en el camp sociolaboral. 

Experiència en la redacció de projectes i en la gestió de subvencions. 

 

7. Aspectes de la responsabilitat del lloc de feina. 

Nº de persones a càrrec: equip de voluntaris 

Fòrums interns de responsabilitat en els que participa: Càritas i projectes assignats. 
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8. Pràctica espiritual: 

És valorarà el grau de religiositat i la vinculació a alguna comunitat o algun moviment cristià 

reconegut per l’Església. 

 

9. Altres aspectes a tenir en compte: 

Actituds: 
Compromís. Constància. Discreció i respecte a la persona a la seva dignitat i pluralitat. 

 


