Auxiliar Monitor STO
Número oferta: 137
Ubicació: La Selva del Camp
Numero de vacants: 1
Contracte: Temporal
Jornada laboral: Completa
Permís de conduir: B Vehicle propi: Sí
Descripció de les diferents funcions i responsabilitats:
En relació a la gestió del servei:
• Vetllar pel bon funcionament del grup de persones ateses, procurant la màxima integració
i adaptació de cadascuna d’elles.
• Formalitzar els registres de les tasques i activitats diàries, i valoracions individuals
vinculades als processos de treball del servei de CO.
• Realitzar tasques de coordinació diària amb la resta de serveis de l’entitat, de tota la
informació de caire personal que pugui afectar o es valori el coneixement de l’altre servei
implicat.
• Participar a les reunions d’equip de CO, per tal de contribuir en la millora de
l’organització, atenció individual de les persones ateses i funcionament del CO.
• Comunicar al Responsable del servei qualsevol incidència que pugui servir per millorar
l'atenció a la persona atesa.
• Garantir l’acompliment dels protocols vinculats al servei
• Seguir i fomentar l’acompliment de totes les normes d’higiene i seguretat vinculades al
lloc de treball o que es valorin en el marc de la prestació de servei.
• Mantenir l’espai de treball en les condicions òptimes per la correcta execució de les
activitats i responsabilitzar-se de tot tipus de material al seu càrrec.
• Donar suport en altres àrees que es determinin.
En relació a l’atenció a les persones ateses i/o les seves famílies:
• Participar en l’acolliment i acompanyament en el procés d’adaptació de la persona atesa al
CO
• Donar suport a la persona i a la resta de professionals de l’equip en el procés educatiu,
assistencial i de manteniment i millora de la salut, de les persones ateses reforçant les seves
potencialitats, d’acord amb les directrius i metodologia establerta per l’equip tècnic del
servei.
• Donar suport a les persones ateses al servei, en la realització de les activitats bàsiques
d’ocupació, d’ajustament personal i social, de valoració i millora del grau de qualitat i de
compliment de les mateixes.
• Donar suport a la persona i la resta de professionals de l’equip en la contenció, resolució i
notificació dels conflictes relacionats amb les persones ateses al servei.
• Donar a conèixer i fomentar el seguiment per part de les persones ateses, del Reglament
de Règim Intern del servei.

Competències:
Coneixements i destreses
Orientació a servei i client
Coordinació d’equips
Reconeixement de la diversitat
Responsabilitat
Requisits Nivell Formatius:



Tècnic/a superior d’Integració social
Tècnic d’atenció a persones en situació de dependència

Requisits del lloc de treball:



Experiència: mínim 12 mesos treballant amb persones amb diversitat funcional i/o
malaltia mental.
Carnet de Conduir



Certificat de Punts del Carnet de Conduir



Vehicle propi



Total disponibilitat horària



Certificat Delictes Sexuals

Les persones interessades podeu omplir el formulari omplint al camp
d'observacions la referència de l'oferta.

