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BASES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL D’UN TÈCNIC/A D’ORIENTACIÓ 
LABORAL: 

Núm. Oferta 218587 
 
CORESSA convoca un procés de selecció per cobrir una substitució d’un/a tècnic/a 
d’orientació especialitzat en l’atenció amb persones amb discapacitat i/o trastorn mental. 

 
 

 
1.- DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES CONTRACTUALS 

. Contracte de substitució  

. Horari: Jornada complerta i partida de dilluns a divendres (una tarda a la setmana) 

. Salari:  Segons conveni d’empresa 

. Incorporació:  Setembre 2015 
 
 
2.- DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL
 

  

Denominació:  
 

Tècnic/a intermediador/a orientador/a laboral   

 
Responsabilitats: Atenció personalitzada, realitzant tasques com a intermediador i 
orientador laboral a les persones usuàries del servei d’intermediació i orientació laboral, 
específicament al col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorn mental del servei 
d’ofertes i de les eines de recerca de feina disponibles. 
 
 
INTERVENCIONS DIRECTES: 
 

1. Entrevista individual d’orientació laboral 
2. Inscripció a les persones usuàries en la nostra borsa de treball local 
3. Intermediació per a la derivació de les persones usuàries a ofertes de treball 
4. Organització, de seminaris, taller i accions per a la millora d’ocupabilitat de les 

persones usuàries del nostre servei.  
5. Impartició de sessions en grup d’orientació per a persones aturades en general 
6. Prospecció empresarial, visites a empreses, captació d'ofertes de treball. 
 
 

INTERVENCIONS INDIRECTES: 
 

1. Informes estadístics de persones usuàries ateses, serveis utilitzats i accions 
desenvolupades. 
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Requeriments de qualificació imprescindibles: 

- Formació: 
-  Formació universitària preferiblement en, pedagogia, psicopedagogia o psicologia i en el 

cas de no disposar d’aquestes titulacions, es valorarà la formació en l’àmbit de 
l’orientació i inserció professional i l’experiència en processos d’inserció de les 
persones amb discapacitat i/o malaltia mental.  

 
- Experiència:  

- Imprescindible experiència mínima d’una any com a tècnic/a d’orientació amb el    
col·lectiu objecte d’intervenció 
 

- Assessorament, orientació laboral i intermediació laboral 
Es valorarà:  

- Coneixement de la dimensió empresarial de l’àmbit geogràfic d’intervenció 
 

- Empatia 
Aptituds i actituds 

- Capacitat de negociació 
- Dinamisme 
- Capacitat de comunicació 
- Facilitat per a les relacions personals 
- Iniciativa 
- Control emocional 
- Capacitat d’anàlisi i avaluació 
- Treball en equip 
 
 

 
3.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

El procés de recollida de candidats/es es realitzarà mitjançant l’aplicació informàtica de la 
Diputació de Barcelona – Xarxa Xaloc o a través de la gestió d’intermediació laboral dels 
tècnics/ques de promoció econòmica. 
 

 
4.-  DATA, HORARI I RESULTATS DE LES PROVES 

El resultat de les proves es farà públic a través del web i el taulell d’anuncis. 
 
 

  
5.- CONTINGUT DEL PROCÉS SELECTIU. 

- Baremació dels currículums vitae 
-  Citació de les persones candidates/Entrevista candidats 
-   Prova tècnica  
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-   Test / prova psicotècnica 
-  Entrevista personal a les tres millors puntuacions  
-  Tancament del procés 
 
 

 
5.1.- BAREMARACIÓ DE CURRÍCULUMS 

 
 Factors Puntuació 

   
A Per residir al municipi de Sant Boi de Llobregat amb una 

antiguitat mínima de 6 mesos 
1 

B Experiència com a intermediador/a orientador/a laboral  
amb col·lectius de persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental (2 punts per any treballat, màxim 4 punts) 

4 

C Experiència com a intermediador/a orientador/a laboral   
(1 punt per any treballat, màxim 2 punts) 

2 

D Experiència com a prospector/a empresarial (1 punt per any 
treballat, màxim 2 punts) 

2 

E Formació complementària relacionada amb el lloc de feina 1 
   

 PUNTUACIÓ TOTAL: 10 

          

 
5.2.- CITACIÓ DE LES PERSONES CANDIDATES  

Un vegada realitzada la baremació dels currículums es citarà a les persones candidates 
preseleccionades. En aquest moment hauran d’aportar tota la documentació acreditativa 
que  justifiqui tant els requisits  imprescindibles com els valorables  (Empadronament,  títols 
de formació reglada, certificats de formació complementaria,  contractes i/o nòmines, 
acreditació de feines desenvolupades, ...). 
 

 
5.3.- PROVA TÈCNICA - CONEIXEMENTS 

La prova tècnica té per objectiu valorar i conèixer els coneixements en l’àmbit de l’ocupació 
de les persones candidates. Aquesta prova es valorarà, específicament, els següents 
aspectes en una escala de 0-10 punts. 
 
 

 
5.4.- PROVA PSICOTÈCNICA  

El resultat de la prova psicotècnica es valorarà com a apte o no apte i serà excloent en la 
determinació del resultat final del procés de selecció.  
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5.5 ENTREVISTA PERSONAL 

El perfil s’ha dissenyat per tal que pugui ser desenvolupat per una persona amb una 
categoria laboral de tècnic/a, posant especial insistència entre el coneixement l’àmbit de 
l’ocupació i l’atenció personalitzada en tasques d’orientació laboral amb el col·lectiu de 
persones amb discapacitat i/o malaltia mental. 
 
L’entrevista té per objectiu valorar i acreditar l’experiència o els coneixements en l’àmbit de 
l’ocupació.  
 
Dintre de l’entrevista es valorarà, específicament, els següents aspectes en una escala de 0-
10 punts: 
 
- Exposició de la trajectòria: Es valora la claredat a l’exposar la trajectòria professional amb 
la finalitat d’emfatitzar les experiències més destacades i adients pel lloc de treball. 
 
- Motivació: Es valora l’interès i desig que mostra la persona per realitzar aquesta feina en 
concret. 
 
- Organització: Es valora si la persona exposa de forma clara i organitzada els arguments del 
discurs amb una correcta ordenació temporal. 
 
- Coherència: Es valora si les experiències laborals i les motivacions són congruents i no 
manifesten contradiccions ni discrepàncies. 
 
- Seguretat: Es valora l’aplom i el domini amb el que la persona s’expressa 
 
La puntuació màxima per al conjunt d’aquests factors és de 10 punts 
 
Puntuacions parcials i totals obtingudes per les persones candidates: 
 

    
    
    
    
Exposició de la trajectòria 0 0 0 
Grau de la motivació per la feina 0 0 0 
Organització de les idees 0 0 0 
Coherència del discurs 0 0 0 
Seguretat 0 0 0 
    

TOTAL (màxim 10) 0 0 0 
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5.6 VALORACIÓ FINAL 

A continuació es detalla la valoració final de les persones candidates d’acord a la puntuació 
obtinguda individualment en cada fase del procés, aquestes tenen un pes específic dins del 
total del ponderat d’acord als següents valors definits per l’ equip de selecció. 
 
 

           

Valoració curriculum vitae 

Valoració 

             30% 

Prova tècnica               30% 
   
Entrevista personal                40% 

 
 
  TOTAL: 100% 

 
 

 
TANCAMENT DEL PROCÉS 

Selecció de la persona amb millor puntuació . El llistat definitiu es farà públic a la pàgina web  
i al taulell d’anuncis de CORESSA.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sant Boi de Llobregat a 22 de setembre de 2015 


	Puntuacions parcials i totals obtingudes per les persones candidates:

