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En el marc dels “Projectes Singulars 2021" l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat selecciona: 
 
 

2 TÈCNICS/QUES D'ORIENTACIÓ LABORAL PER A 
JOVES 

 
 
 
Es requereix:  
 

• Tenir 16 anys complerts 

• Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya 

• Estar en possessió d'una titulació universitària de grau en psicologia, 
psicopedagogia, pedagogia, educació social, o titulacions de tercer cicle/ 
màsters relacionats amb l'àmbit d'ocupació i intervenció laboral. En el cas d'altres 
titulacions de grau, caldrà acreditar una experiència de com a mínim 2 anys en 
orientació professional. 

• Certificat de nivell C de llengua catalana o equivalent. 

• Certificat d’Antecedents Penals* 
• Com a mínim 1 any d’experiència contrastada en Programes de Formació i Inserció. 

• Com a mínim 1 any d'experiència contrastada en Programes d’inserció sociolaboral 
per a joves.  

 
 
 

Es valora: 
 

• Formació i/o coneixements específics sobre el mercat de treball. 

• Formació i/o coneixements especialitzats sobre tècniques de recerca de feina. 

• Coneixements sobre els Serveis i Programes en matèria d'ocupació a nivell local, de 
l’Ajuntament de Sant Boi i del Baix Llobregat.  

• Informàtica a nivell d’usuari/a: Microsoft Office.  

• Coneixements específics dels aplicatius Galileu i Gia.  

• Estar empadronat/ada a Sant Boi de Llobregat. 
 
 

 
S’ofereix: 

• Contracte de 10 mesos,  prorrogable en funció de l’execució del programa. 

• Jornada 35 hores setmanals.  

• Salari:  a determinar en funció de l’aprovació de la subvenció. 

• Incorporació: gener 2022 
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La persona seleccionada s’encarregarà fonamentalment de l’acompanyament als i les joves en la 

recerca de feina: 

 

• Realitzar accions de detecció de necessitats, diagnòstic i formació i 
desenvolupament dels coneixements i competències. 

• Dissenyar itineraris d’inserció sociolaboral amb les persones joves participants al 
Programa. 

• Gestionar els itineraris formatius i d’inserció sociolaboral de les persones joves 
participants.  

• Assessorar, informar i orientar sobre el mercat laboral, així com dels recursos i 
tècniques al seu abast. 

• Impartir formació relacionada amb la millora de l’ocupabilitat, així com treballar la 
motivació i el seguiment de la formació professional amb les persones participants. 

 
 
 
Aquesta contractació està supeditada a l’aprovació de la subvenció. La previsió de 
l’aprovació de la subvenció serà posterior al procés selectiu. 
 
 
Les persones interessades podran presentar-se via telemàtica a través del portal de 
tràmits de l'Ajuntament: www.santboi.cat/GuiadeTràmits. Per finalitzar el tràmit online 
caldrà adjuntar còpia del DNI, Currículum Vitae, còpia del títol requerit, i document 
dels coneixements de llengua catalana. El termini de presentació de sol·licituds estarà 
obert des del dia 25 de novembre al 3 de desembre, ambdós inclosos. 
 
 
*IMPORTANT: En finalitzar el procés de selecció, serà requisit imprescindible per la 
contractació de la persona seleccionada la presentació del Certificat d’Antecedents 
Penals, en virtut a l’aplicació de la llei L26/2015 que modifica la LO 1/1996 de 
Protecció Jurídica del Menor. 
 
 
Els anuncis successius relacionats amb el procés de selecció seran fets públics al 
web de la corporació. Donat el caràcter urgent per cobrir aquesta vacant, recomanem 
fer un seguiment molt estret del procés de selecció. 
 
 
 


