OFERTES DE FEINA 30/3
ajudeu a fer difusió!

Si conocéis Psicolog@s que busquen curro o monitor@s o voluntari@s por favor hacédmelo
saber. Necesitamos 60 personas para cubrir el recinto ferial de BCN.
Si podéis hacer difusión de esto o lo agradezco. Con referencia a este telf: 628599353 Que
pregunten por Óscar.
Buscamos psicólogos y perfiles sociales para el nuevo centro de atención que estamos
montando para personas sin hogar en Montjuic, necesitamos contratar a decenas de
profesionales antes del martes para dar atención a +200 personas el miércoles, nos ayudas
difundiendo?
https://bolsaempleo.fsyc.org/jobs/personal-ambit-social-centre-demergencia-per-a-personessense-llar-per-alarma-sanitaria-al-recinte-de-fira-barcelona/

Es necessita famílies acollidores per infants de 0 a 3 anys que tenen els progenitors o tutors
amb covid19. El contacte: Icaa.tsf@gencat.cat
https://www.social.cat/noticia/11744/families-dacollida-o-estades-a-albergs-per-als-fills-i-filles
-dhospitalitzats-amb-coronavi - És Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

….

M’han demanat que corri la veu. Al recinte firal a Barcelona per persones sense llar. Hi han
quasi 100 vacants a començar l'1 abril. Necessiten auxiliar infermeria, integrador/a social,
treballador/a social, educador/a social, psicòleg o psicòloga. Si algú sap d’algú que es posin
en contacte en el seguent mail: ruben.moline@laborabcn.cat

I si coneixes monitor@s, integrador@s, educador@s també!!!!!!!!
Hi ha molts professionals en confinament. Els educadors van més buscats que les
mascaretes!!!!!!!!!
Es per la Fundació Idea que gestiona centres d'acolliment de 0 a 18 anys i el Servei
Permanent de la Ciutat de la Justícia.
Posar-se en contacte amb Carol, cap de RRHH: 609 57 69 85.

ocupacio@santboi.cat
--------------------------------------

borsadetreballcovid19@aj-cornella.cat

El CSC obre una borsa de treball per captar professionals d'atenció a la gent
gran
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1157/el-csc-obre-una-borsa-de-treb
all-per-captar-professionals-datencio-a-la-gent-gran

Si vols jugar un paper encara més important en la lluita contra l'epidèmia del
coronavirus, aquesta és la teva oportunitat. El Consorci de Salut i Social de
Catalunya (CSC) ha obert una borsa de treball per a totes les persones que vulguin
treballar en residències i centres d'atenció a la gent gran, i que ara són més
necessaris que mai. A aquesta borsa de treball si poden apuntar treballadors amb
experiència o no, en aquest segon cas, el CSC els hi oferirà una ràpida formació
perquè es puguin incorporar a una residència o centre d'atenció a la gent gran. En
qualsevol cas, els treballadors que s'incorporin ho faran amb els equips de protecció
i garanties de seguretat necessaris.
Aquesta convocatòria es fa atenent la resolució del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies per la qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos
humans excepcionals en l'àmbit de les residències i centres diürns d'atenció a gent
gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els
serveis d'ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de
març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control
de la infecció pel SARS-CoV-2.
Ja pots consultar l'oferta i deixar el teu currículum aquí.
● Borsa de treball

direcciodepersones.ics@gencat.cat
----------------

http://bit.ly/borsa_feina_SOCovid19
-----

anaflores@xarxatecla.cat

