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Tècnic/a per a la Unitat de 

Suport a la Tramitació de Prestacions Socials 

 
 

 Titulació universitària en l’àmbit social 
 

Organització i planificació 

Preocupació per l’ordre i la qualitat 

Disposició a l’aprenentatge permanent  

Dinamisme i autonomia 

Flexibilitat i adaptació al canvi 

Empatia i comunicació 

Treball en equip 

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C). 

Valorable anglès i/o francès sobretot a nivell oral. 

Domini Informàtic del paquet Office i experiència en aplicacions informàtiques de gestió de dades. 

Experiència en gestió administrativa 

Sensibilitat i disposició per al tracte i acompanyament de persones vulnerables 

Es valorarà experiència en procediment administratiu i tramitació electrònica

Responsable del servei de Prestacions i de la seva coordinació amb serveis de diferents territoris. 

Estar al corrent de l’actualització de la cartera de prestacions i dels seus requisits d’accés 

Orientar i acompanyar les famílies de l’entitat en la realització de tràmits presencials i online 

Identificar, recopilar i preparar els documents necessaris per a la tramitació de les sol·licituds 

Gestió administrativa de sol·licituds de prestacions socials (Renda Mínima Vital, Renda Garantida) 

Seguiment de l’estat de les sol·licituds i suport en la resolució d’incidències 

Establir procediments i sistemes de treball eficients i revisar-los periòdicament 

Treball col·laboratiu amb els professionals referents de les famílies a l’entitat. 

Coordinació d’equip contractat i voluntari

HORARI 40h setmanals de dilluns a divendres. 

ESPECIFITATS DEL CONTRACTE Durada inicial prevista del contracte són 6 mesos.  

SOU BRUT 1.799,98€ bruts mensuals per 12 pagues. 

INCORPORACIÓ Setembre 2020. Les entrevistes es realitzaran la primera quinzena de setembre. 

ALTRES  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.   

  Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.                        

  No es podran respondre consultes particulars o especifiques.                       

  Només s’acceptaran CV enviat per correu electrònic.                        

  Només es donarà resposta a les persones entrevistades.     

  En cas necessari es demanaran referències.

FORMACIÓ 

COMPETÈNCIES 

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS 

FEINA 


