
 

Oferta               Ref.: 187/22 

 
Denominació del lloc de treball: Tècnic/a Servei d’Inclusió Laboral Barcelona 
 
Entitat que convoca: Fundació Privada ECOM 
 
Tasques a realitzar: 
 

▪ Anàlisi dels factors de riscos psicosocials i econòmics  dels usuaris i usuàries del 
SIL que influeixen en les seves oportunitats i característiques d’accés a l’ocupació. 

▪ Avaluació de les capacitats i competències dels usuaris del servei amb discapacitat. 
▪ Suport en el procés de recerca d’ocupació, selecció i inserció laboral. 
▪ Determinació dels objectius generals per a cada usuari i elaboració del Pla Individual 

de Treball. 
▪ Seguiment de la inserció des del punt de vista de l’usuari. 
▪ Coneixement i anàlisi d’altres recursos formatius de la zona. 
▪ Impartició d’accions formatives, informatives i de millora de les competències, tant 

en grup o en tutories individual.  
▪ Elaboració de memòries. 
 
Es demana: 
 

▪ Titulació: Graduat/ada en Psicologia o Pedagogia o similar. 
▪ Experiència laboral en inserció laboral de persones amb discapacitat. 
▪ Coneixement de l’entorn Windows i del paquet Office, així com internet i correu 

electrònic. 
▪ Nivell alt de català parlat i escrit. 
 
Es valorarà: 
▪ Persona amb certificat de discapacitat. 
▪ Coneixement dels programes d’orientació i inserció laboral del Departament de 

Treball i/o Programa Incorpora. 
▪ Coneixement del Tercer Sector Social.  
▪ Empatia 
▪ Capacitat d’iniciativa i treball en equip, proactivitat i capacitat d’anàlisi. 
▪ Tècniques de comunicació i motivació. 
 
S’ofereix: 
 

▪ Temporalitat: substitució 
▪ Jornada laboral de 35 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres. 
▪ Retribució de 1.360,78€ bruts mensuals (x 14 pagues).  
▪ Lloc de treball: SIL Barcelona  
 

 

La data límit de lliurament de currículums és el proper Dimecres 5 d’octubre 2022 a les 15h.  
Forma de lliurament: (Especificant REF.187/22) 
- A la seu de la Fundació: Gran Via Corts Catalanes, 562, pral. 2a Barcelona 
- Tel.: 93 451 69 04  
- Adreça electrònica: recursoshumans@ecom.cat 


