
 

OFERTA de TREBALL:  Educador/a de pis assistit 
Substitució baixa laboral llarga durada 

 

Descripció del lloc de treball 

 

El/la tècnic/a d’habitatge de Punt de Referència és la figura professional encarregada de dur a terme l’atenció 

al jovent als recursos d’habitatge, acompanyar els seus processos d’emancipació, coordinar-se amb els/les 

professionals de l’administració pública i altres institucions, sistematitzar les accions desenvolupades i 

assegurar el manteniment de les infraestructures dels pisos (en el cas dels habitatges assistits).  

 

El/la tècnic/a d’habitatge realitza l’acompanyament i el suport als/les joves des dels mateixos recursos 

d’habitatges i des de les oficines centrals. A les oficines centrals de l’entitat realitza també (juntament amb 

la resta de l’equip tècnic) les funcions i les tasques de gestió i coordinació.    

 

Funcions 

- Acompanyament al jovent en el seu itinerari d’habitatge 

- Acompanyament a l’emancipació de cadascun/a dels/les joves que estan als habitatges 

- Coordinació amb altres professionals 

- Sistematització de les accions desenvolupades al projecte 

- Manteniment i cura de les infraestructures (en el cas del pis assistit) 

- Participació en les  comissions de treball 

 

Competències 

- Coneixements sobre tècniques d’atenció directa i acció tutorial 

- Coneixements de la xarxa d’atenció social a joves 

- Coneixements de dinamització de grups 

- Domini de tècniques de resolució de conflictes 

- Iniciativa i pro activitat 

- Planificació i Organització 

- Innovació i gestió del canvi 

- Treball en equip 

- Relacions Interpersonals 

- Disposició a l’aprenentatge 

- Informàtica 

- Català i Castellà 

- Anglès  

 

Formació i coneixements complementaris   

Grau universitari d’educació social 

Formació específica en atenció a joves en situació de vulnerabilitat. 

 

Es valorarà experiència  

En intervenció social amb joves i/o població de risc i en l’atenció de joves en recursos d’habitatge. 

 

S’ofereix 

Contracte de jornada complerta.  Lloc de treball: Barcelonès. Salari segons conveni intern.  Incorporació 

prevista 1 desembre. 

Les persones interessades enviar CV a: info@puntdereferencia.org abans del 19 de novembre 

2021 


