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Coordinador/a Centre de Serveis de gent gran d’Agullana 

 

Descripció de l’oferta:  

Seleccionem coordinador/a del Centre de Serveis d'Àmbit Rural d’Agullana que, en dependència de la 

persona Responsable de Centres diürns de gent gran, serà la responsable de dirigir, coordinar i posar en 

marxa els procediments d'actuació, de les diferents àrees d'atenció del centre. S'ocuparà de planificar, 

revisar, fer el seguiment i executar, si s’escau, les diferents activitats i tallers del centre. Es farà càrrec dels 

diferents aspectes relacionats amb l'atenció a les persones ateses al centre, així com de l'atenció a les 

famílies. Es responsabilitzarà, de la gestió i coordinació del personal, amb el suport de l'àrea de Gestió de 

Persones, així com d'altres tasques relacionades amb la gestió del centre i l'aprovisionament del material, 

amb el suport del departament d’Administració. 

 

Requisits: 

Formació: Disposar d'una de les següents titulacions:  

- Diplomatura amb titulació de Treball Social.  

- Diplomatura amb titulació de Educació Social. 

- Llicenciatura amb titulació de Psicologia. 

- Diplomatura amb titulació de Teràpia Ocupacional. 

Experiència: Aportar almenys 2 anys d'experiència en el sector de la gent gran, i preferentment en termes 

de gestió i coordinació d'un servei. 

Idiomes:  domini del català i castellà. 

Residència: preferiblement persones amb residència a la zona d’Agullana o rodalies.  

Altres: Pensem en un/a professional compromès/a i orientat/da en la millora de la qualitat de vida de les 

persones, amb facilitat per l’establiment de relacions interpersonals, que disposi de bones habilitats socials 

i d'empatia vers els altres.  

Facilitat pel treball en equip, amb capacitat de negociació, direcció i lideratge de persones així com de 

motivació de l’equip humà. A l’hora es pensa en un/a professional proactiu, flexible i amb alta capacitat de 

planificació, organització i resolució de problemes. 

És imprescindible un bon domini de les eines ofimàtiques. 

 

S’ofereix: 

Jornada: jornada completa. 40 hores setmanals de dilluns a divendres. 

Horari: 10:00 a 18:00 hores aproximadament. Pendent concretar. 
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Contracte: Indefinit. 

Salari:  A concretar. 

 

La resta de condicions es regiran pel Conveni Col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones 

dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal.  

Tindran prioritat les candidatures que acreditin certificat de discapacitat. 

Interessats/des envieu CV detallat mitjançant correu electrònic a: lpey@sumaracciosocial.cat  

Es garanteix la màxima confidencialitat (Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal).  
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