
 

 

CONVOCATORIA PUESTO DE TRABAJO  

 

Descripció del lloc 
Treballador/a Social - CEMI 

Lloc de treball 
Barcelona, amb disponibilitat de mobilitat en els diferents CEMI de l'organització a Catalunya. 
 

Descripció de l'Entitat 
La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) és una organització no governamental fundada en 1979, 
d'acció voluntària i humanitària, independent i plural. Els objectius fonamentals de CEAR són la defensa i la 
promoció del dret d'asil i dels drets dels refugiats, de les persones desplaçades internament i dels qui arriben 
al nostre país en situació de vulnerabilitat o són apàtrides. 
 

Objectiu del lloc 
Gestió del CEMI a Barcelona i atenció social al col·lectiu d'actuació de l'entitat, amb dependència directa a la 
Coordinadora de l'àrea soci laboral de la CEAR / CCAR a Catalunya i a la Coordinadora d'Acolliment en Serveis 
Centrals de CEAR. 
 

Funcions 
• Atenció individual i/o grupal a les persones usuàries 
• Planificació, elaboració i seguiment d'Itineraris Integrals individuals i familiars d'Intervenció Social laboral 
• Avaluació permanent de compromisos adquirits en els itineraris d'intervenció i reajustament dels mateixos 
• Elaboració d'Informes Socials. 
• Valoració, gestió, seguiment i justificació d'ajudes econòmiques. 
• Elaboració d'informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del 
Programa. 
• Registre de dades en la base de dades interna de CEAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió 
dels programes que tingui assignats. 
• Vetllar per les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en 
situació de necessitat i realitzar la avaluació. 
• Acollida, tutorització, seguiment i avaluació del personal voluntari i/o en pràctiques.  
• Gestionar el manteniment del CEMI, el seu funcionament i el respecte de les instal·lacions per part de les 
persones residents.  
• Vetllar pel compliment de les normes i per una bona convivència entre les persones residents. 
• Realitzar les tasques administratives i comptables necessàries per a la gestió adequada del programa 
d'acolliment temporal i del CEMI. 
• Coordinació dels serveis interns i externs que intervenen en els processos d'integració social de les persones 
residents en el centre. 

•Realització d’assemblees setmanals per tractar temes comuns i/ o relacionats amb la convivència. 
• Elaboració d'informes, memòries, facturació mensual, elaboració de pressupost i tresoreria de la caixa 
programada. 
• Participació, si fos necessari, en fòrums, actes i jornades vinculades als objectius del lloc ocupat i de 
l'organització. 
• Participar en reunions ideològiques, estratègiques i operatives de l'equip i de l'entitat. 
• Participar en processos d'incidència i participació social.  
• Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa de les seves DDHH. 
• Coordinació amb el teixit social comunitari i els serveis socials normalitzats. 
• Oferir un servei de qualitat orientat a la consecució d'objectius. 
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Requisits 
• Títol de Diplomatura en Treball Social i estar col·legiat/da 

• Formació especialitzada en algun àmbit relacionat amb la protecció internacional i les migracions. 
• Experiència en intervenció social en l'àmbit relacionat amb el col·lectiu migrant i/o refugiats. 
• Experiència en la gestió de recursos residencials per a persones en risc d'exclusió social.  
• Coneixement dels recursos socials de la ciutat. 
• Coneixement d'idiomes: imprescindible català, francès i/o anglès. 
• Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.  
• Resistència a l'estrès i orientació a l'assoliment d'objectius.  
• Habilitats en la resolució de conflictes 
• Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques 
• Capacitat de treball en equip en ambients interculturals. 
• Habilitats socials i empatia.  
• Flexibilitat horària 
• Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CEAR/ CCAR. 
• Referències professionals de llocs similars. 
 

Capacitats a valorar 
• Coneixement i experiència de treball en CEAR / CCAR  
• Coneixement d'altres idiomes a més dels requerits.  
• Experiència en intervenció social en l'àmbit relacionat amb el col·lectiu migrant i/o refugiats. 

• Formació especialitzada en algun àmbit relacionat amb la protecció internacional i les migracions. 

• Experiència en la gestió de recursos residencials per a persones en risc d'exclusió social. 

• Experiència associativa. 

• Referències professionals de llocs similars. 

S'ofereix: 
• Jornada completa 
• Contracte per obra  
• Remuneració segons taules salarials de l'entitat 

 

Termini de presentació de candidatures: 30/01/2016 

 
Presentació de candidatures enviant currículum vitae (imprescindible referències) i carta de presentació a: 
E-mail: ccar@cear.es 
Referència: Tècnic intervenció social – Responsable CEMI 


