
 

 

 

 

 
SUMAR Empresa d’Acció Social SL   -   Pla de Salt, 18. Oficina 2   -  17190 Salt   -    Tel 972 439 168  -  Fax. 972 439 286           

WWW.sumaracciosocial.cat 

Educador/a social pel Servei d’informació i suport en drogodependències de la comarca del Berguedà 

(SIOD) 

Referència: SEL – 00096 

 

Descripció de l’oferta: Seleccionem, pel Servei d’informació i orientació en drogodependències de la comarca 

del Berguedà (SIOD), un/a professional diplomat/da o graduat/da en educació social que s’ocupi de promoure 

actuacions per reduir l’impacta del consum de drogues sobre la comunitat i concretament entre els adolescents i 

joves. 

El SIOD és un servei que forma part del pla comarcal de prevenció de drogodependències del Consell comarcal 

del Berguedà que té com a missió reduir el consum de drogues a al comarca, a través d’actuacions preventives 

amb i per els/les joves, escoles i famílies. 

Més concretament la persona seleccionada s’ocuparà d’oferir informació, orientació i assessorament sobre les 

addiccions i els seus riscos associats i efectes, detectar problemes d’addiccions en les seves fases primerenques,  

promoure accions de prevenció del consum i de les situacions d’abús, reduir riscos i danys relacionats amb les 

addiccions i fomentar estratègies per a la promoció de la salut integral i de suport a l’adhesió a tractaments per 

millorar la qualitat de vida dels joves, entre d’altres. 

 

Requisits: 

Formació: Diplomatura/grau en educació social. 

Experiència: Disposar de mínim 2 anys d’experiència prèvia en un lloc de treball similar. 

Cerquem un perfil competencial amb intel·ligència social, empatia i estabilitat emocional. Amb capacitat de 

planificació i organització.  Amb un bon domini de les eines ofimàtiques, nivell C de català.  

Idiomes:  Domini del català i el castellà. 

Residència: Berga o rodalies. 

S’ofereix: 

Nombre de llocs ofertats: 1 

Horari:  La jornada de treball serà de 20 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres (horari a concretar). 

Contracte: Obra i servei Determinat 

Salari:  A concretar segons el que estableix el Conveni d’Acció Social amb Infants, joves i altres en risc. 

 

 

 

La resta de condicions es regiran d’acord al Conveni d’acció social amb infants, famílies i d’altres en situació de risc de Catalunya. 

Interessats/de envieu CV detallat mitjançant correu electrònic a: rrhh@sumaracciosocial.cat 

Data límit: 29/06/2016.  

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


