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IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE FEINA
Denominació PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT- SUPORT A L’ HABITATGE
Situació a l’organigrama Dependència de figura coordinació suport a l’habitatge

OBJECTIUS
- Atendre i donar suports necessaris a les persones del servei de suport a l’ habitatge
- Organitzar i executar la seva activitat d’acord amb els objectius acordats amb la coordinació de l’ habitatge

REQUISITS PER OCUPAR EL CÀRREC

FORMACIÓ

• Tècnic titulat en 1 de les següents: Atenció sociosanitària a persones en el
domicili. Promoció i intervenció socioeducativa. Educació d’habilitats
d’autonomia personal i social. Tècnic en integració social de les persones
amb discapacitat. Tècnic en atenció a persones en situació de
dependència. Tècnic en cures auxiliars d’infermeria. Altres titulacions del
catàleg de formació professional de les branques sanitàries, socials o
comunitàries, o certificats de professionalitat de grau II o III de les
branques sanitàries, comunitàries, socials o d’atenció a persones
dependents.

Es valorarà:

- Certificat C de català o equivalent

EXPERIÈNCIA Mínim 2 anys d’experiència de treball amb persones amb trastorn mental o amb
altres discapacitats

CONDICIONS LABORALS
JORNADA LABORAL 38,5 hores setmanals
HORARI Flexibilitat horària (inclou caps de setmanes i festius)

SALARI BRUT: 19.583 € anuals

NOMBRE DE PLACES 2
INCORPORACIÓ Juny 2018
OBSERVACIONS

EXIGÈNCIES DEL LLOC DE FEINA
IMPRESCINDIBLE:
Carnet de conduir
Disponibilitat de cotxe
Flexibilitat horària
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PRINCIPALS FUNCIONS I TASQUES
FUNCIONS TASQUES

SUPERVISIÓ I SUPORT A LES
PERSONES AMB TRASTORN
MENTAL

• Supervisió i suport en les activitats bàsiques de la vida diària
• Supervisió i suport en la comunicació
• Supervisió i suport en les relacions
• Supervisió i suport en l’autodirecció
• Supervisió i suport en l’ús de recursos de la comunitat
• Elaboració i seguiment PIA

IMPLANTAR I AVALUAR LES
SEGÜENTS PRESTACIONS

• Activitats de la vida diària
• Suport a l’accessibilitat
• Programes d’autodirecció
• Atenció a la salut
• Atenció social
• Vida a la comunitat
• Vincles
• Altres serveis i prestacions

DIFUSIÓ DEL SERVEI Fomentar el coneixement del servei entre els diferents agents
socials

GESTIÓ DE LA QUALITAT • Vetllar per l'acompliment dels procediments i documents del
Sistema Qualitat
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COMPETÈNCIES

COMPETÈNCIES
TÈCNIQUES

- Tenir coneixements de col·lectiu amb qui es treballa
- Tenir coneixement de l’organització i cultura de l’entitat
- Domini de les tècniques de comunicació
- Tenir coneixement i saber utilitzar tècniques de dinàmiques de grup
- Tenir coneixement i saber utilitzar tècniques d’avaluació

COMPETÈNCIES DE BASE
- Informàtica a nivell avançat (paquet office, software lliure, internet)
- Català i castellà parlat i escrit

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

-Sentit de pertinença: ha de transmet els valors, creences i formes de fer de l’
organització i liderar la consecució d’ objectius estratègics

-Orientació a les persones: ha de superar i satisfer les expectatives de les persones
usuàries, clients interns/externs aportant valor amb el seu assessorament professional

-Treball en equip: ha de crear i generar sinergies positives entre membres equip i
persones

-Adaptabilitat: ha de cercar noves formes per canviar el comportament, avaluant els
mètodes de treball en funció dels resultats.

-Autocontrol i estabilitat emocional: ha de mostrar clar domini personal i seguretat en
molt variats contexts, afrontant situacions inesperades u hostils amb eficàcia i obertura,
evitant manifestacions emocionals que no contribueixen a respondre de forma constructiva
els problemes

-Presa de decisions: ha de disposar d’una amplia gama de recursos per prendre
decisions en situacions complexes o en carència d’ informació prèvia, mostrant una actitud
resolutiva i responsable amb les accions i  els riscs


