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DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
OFERTA LABORAL INTERNA I EXTERNA 

 

DADES DE L’EMPRESA 
Nom:    CREU ROJA  
Oficina:    Local   Comarcal   Provincial    Autonòmica  
Àmbit/Servei:   Migració i Refugi 
Adreça:    C/Henry Dunant, 1,25003 
Població:   Lleida 
Responsable de la selecció: Jordi Vidal i Alexa Aguilà 

LLOC DE TREBALL A COBRIR    21-1141 
 

Perfil professional: Psicòleg/a atenció a persones refugiades o sol·licitants d’asil 

 

Nombre de places a 
cobrir: 

1 

 

Breu descripció del 
lloc de treball: 

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip del Programa Integral 
D’atenció A Persones Sol·licitants D’asil I Beneficiaries De P.I. .Les 
seves principals tasques i funcions seran: 

• Atenció individualitzada per tal de fer la valoració de l’estat 
psicològic de les persones ateses per tal de fer una diagnosi i si 
s’escau, elaborar un pla de treball individualitzat  

• Treballar amb les persones per tal que adquireixin les habilitats i 
recursos personals necessaris per millorar les possibilitats 
d’adaptació i integració al nostre país. Elaboració, disseny i 
implementació de sessions grupals i individuals 

• Les atencions seran individuals però també grupals. 

• Seguiment dels casos. 

• Participar activament en les reunions d’equip. 

• Gestió de la documentació del projecte: elaboració d’informes i  
memòria d’activitat, gestió d’expedients..... 

• Introducció de dades a les aplicació de l’Entitat. 

• Treball en equip. 

• Gestió pressupostària del projecte. 

• Assistència a les reunions de seguiment del projecte tant a nivell 
autonòmic com estatal. 

 

Requisits 
imprescindibles: 
(abstenir-se les 
persones que NO 
compleixin aquests 
requisits) 

• Formació relacionada amb l’atenció a persones immigrades o 
refugiades. 

• Llicenciatura o Grau en Psicologia i Estar col·legiat/ada. 

• Carnet B de conduir en vigència 

• Aportar el certificat negatius del Registre Central de Delinqüents 
Sexuals. 

 

Formació mínima 
requerida: 

Llicenciatura o Grau en Psicologia. 
 

 

Experiència en el lloc 
de treball: 

És valorarà positivament el tenir experiència mínima en la conducció de 
grups i atenció individualitzada amb el col·lectiu de persones 
immigrades o refugiades. 

 

Data d’incorporació: Previsió finals de maig 

 

Tipus de contracte: Eventual i amb possibilitat d’interinitat per substitució d’ILT i de 
maternitat de la titular 
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Període de prova: Segons Conveni 

 

Durada del contracte: 1 setmana i posterior possibilitat de poder optar a fer les substitucions 
d’IT i maternitat de la titular 

 

Jornada laboral: 40 hores setmanals  

 

Horari setmanal: Dilluns a Divendres de 08.00 a 15.00h/Dilluns i Dimecres 16.00-18.30h  

 

Adreça i població del 
lloc de treball: 

C/Henry Dunant, 1 Lleida 

 

Retribució mensual 
bruta  

Segons conveni 

 

Conveni d’aplicació: Oficines i despatxos 

 

Coneixements 
d’informàtica: 

Paquet Office, correu electrònic, Internet. 

 

Idiomes: Català i Castellà entès, parlat i escrit. Es valorà tenir coneixements 
d’anglès i/o àrab i/o francès. 

 

Permís de conduir: Carnet B de conduir en vigència 

 

Altres coneixements 
i/o habilitats del 
candidat/ta: 

Capacitat de treball en equip  
Bona capacitat comunicativa i alt nivell d’iniciativa 
Habilitats pel desenvolupament d’actuacions grupals dinamitzadores, 
d’activació i formatives. 

 

Observacions i 
comentaris: 

Sent Creu Roja una Institució sense ànim de lucre amb una missió 
d’atenció a les persones en situació de risc, es compromet a valorar 
positivament aquelles candidatures de persones provinents de 
col·lectius amb risc d’exclusió social. 
Es valorarà especialment ésser voluntari actiu de la Creu Roja. 

 

Termini de lliurament 
del curriculum vitae: 

Per accedir com a candidat en l'oferta entra a 
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx, pots filtrar per 
província, dóna d'alta el teu CV i inscriu-te en l'oferta per entrar en el 
procés de selecció. No s'admetran currículums enviats per una altra 
via diferent a la web / Infojobs. Es obligatori inscriure’s a l’ oferta 
laboral per accedir al procés.  
L'oferta estarà activa fins al proper dia 2 de maig de 2021.  
Els currículums enviats després d’aquesta data no es tindran en 
compte. 

 

Procés de selecció: - Valoració del curriculum vitae: a partir del termini de presentació del 
CV, si passats 14 dies (aproximadament) no ens hem posat en 
contacte amb el candidat/a, s’estimarà que la candidatura no ha estat 
seleccionada. 
- Entrevista personal . 

➢ CREU ROJA FOMENTA LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES. 
➢ En compliment de la normativa de la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI), llei 13/1982 de 7 

d'abril, tindran preferència persones amb una discapacitat igual o superior al 33% 
➢ La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 estableixen 

l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els 
professionals que treballen en contacte habitual amb menors. 

 

Lleida , 16 d’Abril de 2021 

https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx

