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CONVOCATÒRIA PER COBRIR UN LLOC AL DEPARTAMENT DE 

ACCIO SOCIAL DE CÀRITAS DIOCESANA DE TERRASSA AL 

TERRITORI ARXIPRESTAT RUBI 
 

CÀRITAS DIOCESANA DE TERRASSA,  

És una entitat de l’Església catòlica que té com a objectius  principals orientar, coordinar i realitzar  

l’acció social i caritativa de l’Església, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al 

desenvolupament integral de les persones, que realitza la seva activitat dintre de la diòcesis de Terrassa 

(53 municipis del Vallès Oriental i Occidental) 

 

La missió de Càritas consisteix a acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, 

perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat 

cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia. 

 

PERFIL PROFESSIONAL 

 Titulació universitària en Treball Social o Educació Social 

 Coneixement del català i castellà a nivell oral i escrit. 

 Capacitat de treball en equip, de coordinació i flexibilitat. 

 

FUNCIONS PRINCIPALS 

 Acollir i acompanyar (assessorar, orientar, fer diagnòstic social, establir pla de treball) 

persones en situació de vulnerabilitat social perquè millori la seva situació i augmenti la seva 

autonomia i qualitat de vida. 

 Conèixer i treballar coordinadament en els diferents projectes que es realitzen en l’ 

Arxiprestat. ( Sense llar i habitatge, Infancia i família; necessitats bàsiques,  

 Registre de dades al SICCE (Sistema d’informació de Confederació Càritas Española), accions 

d’ intervenció i elaboració d’ informes i altres documents. 

 Treballar amb xarxa amb les altres Entitats, associacions, administració que intervenen en el 

camp social del territori. 

 Treballar en coordinació amb l’equip del territori, format per tots els agents de Càritas 

(tècnics, voluntaris, mossens) 

  

ES VALORARÀ 

 Sensibilitat envers la tasca que porta a terme Càritas a favor de les persones mes vulnerables. 

Experiència en l’acollida i acompanyament a les persones. 

 Capacitat de treballar en equip amb tots els agents. 

 Capacitat de treballar en xarxa amb administracions publiques i altres entitats socials. 

 Capacitat de comunicació i empatia 

 Residència pròxima al territori 

 Coneixement de la realitat eclesial. 

 

CONDICIONS DE TREBALL OFERTES 

Contracte indefinit, un cop superat el període de prova, a jornada complerta, 35 hores setmanals: de 

dilluns a divendres en jornada de matí, i les tardes de dilluns i dimecres, als despatxos territorials d 

aquest territori. 

Salari brut anual segons taules salarials, per al grup B, del conveni de Càritas Diocesana de Terrassa. 
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PROCÉS DE SELECCIÓ 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum abans del 9 de novembre de 2022 a 

gestiopersones@caritasdiocesanaterrassa.cat. 

 

Sabadell, 28 de novembre de 2022 
 

*NOTA: En compliment de la normativa vigent, CÀRITAS DIOCESANA DE TERRASSA utilitzarà la informació facilitada en el Currículum per la gestió del procés 

de selecció i posteriorment destruirà les dades. 
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