
CONVOCATÒRIA LABORAL DE SUPORT A LA COORDINACIÓ DE LA
COOPERATIVA LA SEMPREVIVA

Les seves tasques principals seran:

● Tasques de suport a la coordinació general de la cooperativa.
● Generar recursos i adaptar el funcionament de lʼoperativa de la cooperativa a

les necessitats de les treballadores migrades o dʼorigen divers.
● Acompanyament a la incorporació dʼaquestes persones a la cooperativa.
● Descriure un protocol dʼacompanyament a la regularització i acompanyar en

el procés a treballadores de la cooperativa i a tercers que ho sol·licitin.
● Definir i executar jornades de sensibilització a col·lectius de treballadores

migrades o dʼorigen divers de lʼàmbit de les cures a les persones i treballs de
la llar.

● Definir i executar jornades de sensibilització al públic en vers la dignificació
del treball de les cures.

● Elaboració i realització de formacions per incorporar la perspectiva antiracista
a la cooperativa o a tercers que ho sol·licitin.

● Generació de sinergies amb lʼadministració local i serveis socials.
● Suport als serveis dʼatenció sociosanitària i/o serveis de neteja a domicili.

S'ofereix:

● Incorporació immediata.
● Contracte a mitja jornada amb possibilitat dʼaugmentar-lo mitjançant la

realització de serveis dʼatenció sociosanitària i/o serveis de neteja a domicili o
altres tasques que es puguin aportar a la cooperativa.

● Salari variable en funció dels serveis duts a terme i dʼacord amb la retribució
fixada al  conveni col·lectiu dʼempreses dʼatenció domiciliària.

● Desplaçaments remunerats.

Requisits:

● Experiència en lʼàmbit de les cures a les persones i serveis de la llar.
● Domini del castellà parlat i escrit i comprendre el català.
● Coneixement social i demogràfic del territori de Ponent (especialment de les

comarques de lʼUrgell, la Segarra i la Noguera).
● Domini dels paquets informàtics estàndards.
● Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle.



Valorable:

● Coneixement situat envers els processos de migració i regularització.
● Experiència en lʼàmbit de lʼassociacionisme.
● Coneixements en matèria dʼeconomia social i solidària i el cooperativisme.
● Domini del català parlat i escrit, i coneixement dʼaltres llengües.
● Experiència en les funcions descrites.

Competències:

● Treball en equip i treball en xarxa.
● Iniciativa i autonomia en el treball.
● Flexibilitat i gestió del canvi.
● Planificació i organització.
● Habilitats de comunicació en públic i relacionals.

Posaʼt en contacte amb nosaltres i envia el teu currículum vitae!

Correu electrònic: lasemprevivacoop@gmail.com
Telèfon: 673 58 48 66
Pàgina web: www.lasemprevivacures.cat

*La data límit per la rebuda de currículums és el dia 30 de novembre del 2022!

Promou i finança:

mailto:lasemprevivacoop@gmail.com
http://www.lasemprevivacures.cat

