UNITAT DE RECURSOS HUMANS I LOGÍSTICA
PROGRAMA IMPOlsem als joves 2018|
DESCRIPCIÓ DEL
PROGRAMA

Contractació laboral durant 12 mesos de 6 persones menors de 30 anys en situació d’atur,
amb titulació de grau universitari de l’àmbit social, amb l’objectiu de millorar la seva
ocupabilitat, amb l’adquisició de las aptituds i les competències derivades de la pràctica
laboral.
Acció 1: suport a la implantació de nous sistemes d’informació en IMPO
Contractació laboral de 3 joves, amb titulació de grau universitari en psicologia, pedagogia,
relacions laborals o similars, preferentment sense experiència laboral per realitzar funcions
d’orientació i inserció laboral 2.0.

ACCIONS

Acció 2: Badalona sud: debat a bat
Contractació laboral de 3 joves en situació d’atur, amb titulació universitària d’Educació Social,
Treball o Social o similar, per realitzar funcions d‘educador del carrer en la zona sud de Badalona.


REQUISITS DEL
PARTICIPANT





Nombre PLACES
DURACIÓ

Acreditar la possessió d’un títol universitari, que habiliti per l’exercici professional dels treballs
oferts.
Persones joves menors de 30 anys.
Persones en situació d’atur inscrites como demandants d’ocupació no ocupats (DONO) en el
Servei Públic d’ Ocupació de Catalunya.
Prioritàriament residents en el municipi de Badalona.

6 places: 3 Insertors/-res Laborals / 3 Educador/-res de Carrer
12 meses. 01/2018 al 12/2018

SOL·LiCITUD DE
PARTICIPACIÓ

Els candidats/-tes que disposin dels requisits han de dirigir-se del 29 de novembre al 7 de desembre
2017 a l’IMPO CAN BOSCÀ (C/Nova Cançó 1 , Badalona) Horari: 9.00 a 14.00 hores

CRITERIS DE
VALORACIÓ

 Expedient acadèmic (qualificacions/notes) de la titulació acadèmica requerida pel lloc de treball.
 Persones amb una clara orientació per treballar a l’àmbit social, amb ganes d’aprendre, implicades i
motivades.
 Realització d’accions formatives pròpies de l’especialitat del lloc de treball.
 Persones en situació acreditada de discapacitat, sempre i quan es disposi de la capacitat física i
psíquica per a l’exercici de les funcions de les places convocades.
 Membres de famílies monoparentals (amb certificat).
 Persones aturades de més de 12 mesos de durada.
 Derivació usuaris IMPO (informe del tècnic d’IMPO acreditant que ha participat activament en algun
dels serveis de l’entitat des de l’1 de gener de 2017).
 Derivació dels serveis socials municipals (informe de serveis Socials acreditant la situació d’especial
vulnerabilitat).
No haver estat contractat en 1 o més plans d’ocupació i/o programes de treball i formació des de
1/1/2014.

INSCRIPCIÓ

Data d’entrega de sol·licitud d’inscripció: del 29 al 12/12/2017. Horari: 9.00 a 14.00 hores a l’IMPO
CAN BOSCÀ (C/Nova Cançó,1 Badalona) Només s’admetran els formularis que contenguin tota la
documentació requerida.

DOCUMENTACIÓ
A APORTAR

ALTRA
DOCUMENTACIÓ
ADDICIONAL

RELACIÓ DE PERSONES
SELECCIONADES

 Original i fotocòpia DNI / NIE vigent
 Fotocopia demanda de ocupació/ targeta
d’atur vigent (dardo)
 Fotocòpia de l’informe de la vida laboral (data
no superior a 6 mesos de la sol·licitud de
inscripció). (www.sede.seg-social.gob.es)
En cas de que es disposi, es pot aportar la
següent documentació:
 Informe dels serveis socials municipals que
acrediti la situació de risc d’exclusió social.
Informe d’IMPO de participació activa en alguna
actuació des de l´01/01/2017.

 Currículum Vitae actualizat (indicar lloc de
treball ocupat, funcions, temps treballant i
nom de l’empresa )
 Fotocòpia de la titulació acadèmica que
acrediti el nivell formatiu finalitzat(reglat).

 Fotocòpia de cursos de l’especialitat que
es presenta.
 Fotocòpia del carnet de família
monoparental.
 Fotocòpia del certificat oficial de
discapacitat.
Es realitzarà una valoració de la idoneïtat del candidat al lloc de treball tenint en compte els
criteris de valoració assenyalats. En cas d'empat es realitzarà un sorteig per cada ocupació i
s'utilitzarà com a número per al sorteig el número d'inscripció
Dates de publicació de la relació de candidats/-tes seleccionats/-des 18 i 19/12/2017

ORGANISMOS SUBVENCIONADORES:

