
A PROBENS, Entitat del Tercer Sector, volem incorporar un/a TÈCNIC/A 

PROSPECTOR/A-per al programa LÀBORA.  

Cerquem una persona amb una clara motivació per l’acció social que esdevingui la figura professional 

encarregada (juntament amb la resta de prospectors/res del programa Làbora) de realitzar tasques de 

prospecció laboral, intermediació, atenció a persones i coordinació i organització d’actes per tal de 

promoure la inserció laboral dels col·lectius vulnerables atesos des dels diferents serveis de l’àrea de 

Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 

El/la Prospector/a-incorporat/da desenvoluparà la seva activitat a Barcelona, formant equip amb  altres 

prospector/es del programa Làbora i sota la coordinació i supervisió de la Responsable de Prospecció del 

programa Labora i del Responsable a Probens del Punt Làbora. 

Descripció General del lloc de treball 

 El/la Prospector/a incorporat/da serà el/la professional encarregat/da de realitzar tasques de: 

PROSPECCIÓ LABORAL 

 Identificar empreses diana susceptibles de col·laborar amb el programa Làbora  

 Realitzar els contactes amb les empreses potencialment generadores d’ocupació per a/les 

persones ateses al programa d’acord amb els interessos ocupacionals dels/les participants. 

 Gestionar els contactes realitzats fent un seguiment i un contacte constant amb les 

empreses col·laboradores 

 Gestionar les ofertes de treball rebudes de les empreses col·laboradores 

 Gestionar la cartera d’empreses i entitats fidelitzades les quals són col·laboradores 

habituals del programa 

 Fer un seguiment de les persones inserides en les empreses col·laboradores 

INTERMEDIACIÓ LABORAL 

 - Dur a terme accions d’aproximació i negociació amb les empreses diana per tal d’establir 

acords de col·laboració que permetin millorar l’ocupabilitat de les persones ateses i assolir 

la seva inserció laboral. 

ATENCIÓ A LES PERSONES 

 Dissenyar i implementar accions d’acompanyament a la recerca de feina i de preselecció 

laboral 

ORGANITZACIÓ D’ACTES 

 - Donar suport en el moment d’organitzar esdeveniments relacionats amb l’activitat del 

programa Làbora juntament amb tot l’equip de prospectors/res 

Funcions del llocs de treball 

 

 CONTACTE AMB EMPRESES potencialment generadores d’ocupació i/o de crear/oferir llocs de treball 

que s’ajusten als perfils característics de les persones ateses al programa Làbora  

 GESTIÓ DELS CONTACTES realitzats amb les empreses. Seguiment de les empreses  

 GESTIÓ DE OFERTES captades a partir dels contactes realitzats amb les empreses 

 INTERMEDIACIÓ LABORAL amb les empreses ofertores d’ocupació  

 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ derivada de l’atenció a les persones i els contactes amb les empreses  

del servei, tractament informàtic de la mateixa en els programaris de gestió i dels indicadors 

d’execució i assoliment del programa Làbora. 

 COORDINACIÓ amb l’equip de prospectors/res del programa Làbora, la Responsable de Prospecció 

del programa i els diferents tècnics, professionals i agents implicats en el programa Làbora.  

  



Competències necessàries 

De caràcter tècnic 

 Domini del model d’ocupabilitat basat en la millora competencial 

 Coneixement del funcionament del mercat laboral 

 Coneixement  dels canals de recerca de feina i de les diferents vies per accedir al mercat laboral  

 Coneixement de metodologies d’intervenció amb col·lectius amb dificultats d’inserció socio-
laboral i d’especial vulnerabilitat 

 Coneixement de mesures de Responsabilitat Social Corporativa 

 Coneixement d’Organització d’actes 
De caràcter bàsic 

 Coneixement general del context empresarial i social de la ciutat de Barcelona 

 Domini de les competències digitals bàsiques que permetin fer una recerca d’informació i una 
gestió eficaç d’aquesta informació 

 Domini del català i del castellà a nivell parlat i escrit 
De caràcter transversals clau: 

 Comunicació: per tal de transmetre de manera àgil informació clau als/les participants i a les 

empreses 

 Negociació: per tal d’augmentar l’eficàcia en el treball amb el teixit empresarial 

 Polivalència: per tal d’adaptar-se en tot moment al context del programa Làbora i poder 
desplegar un conjunt ampli i heterogeni de funcions i tasques 

De caràcter transversal i en  referència a la gestió de les tasques, a l’entitat i a l’equip: 

 Adaptabilitat i flexibilitat: ajustar-se als canvis segons les necessitats del lloc de feina amb actitud 
positiva i amb disposició per a fer nous aprenentatges. 

 Treball en equip i cooperació: Habilitats comunicatives i de relació, tant a l’entitat com respecte 

als agents i recursos del territori. 

 Autonomia i capacitat d’organitzar la pròpia feina: planificació de les tasques establint prioritats 

per aconseguir els objectius a assolir.  

Formació 

Grau en l’àmbit de les ciències socials (Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Sociologia, Relacions 

Laborals...). Es valora la Formació especialitzada en el Model d’Ocupabilitat per Competències, en 

mesures de Responsabilitat Social Corporativa, en àrees del Dret Laboral  relacionades amb matèria de 

nòmines, contractació, bonificacions, ajust socials per a les empreses i processos de regularització via 

ofertes de treball. 

 

Experiència: 

 Experiència en tasques de prospecció i intermediació laboral que assegurin el desplegament d eles 

funcions descrites per al lloc de treball de prospector/a 

 Experiència en programes d’orientació i inserció laboral principalment en una entitat social o bé en 

l’àmbit dels serveis socials o dispositius d’inserció laboral d’una administració o organisme públic 

 Experiència com a professional dels Recursos Humans en l’àmbit d’una empresa 

 

Condicions Laborals:  

Contracte temporal a jornada complerta i de 40 hores/setmanals  

Horari: jornada complerta (mati i tarda) i 2 tardes lliures (divendres i una altra tarda a convenir) 

La contractació seria inicialment fins el 31/12/2020 amb possibilitats de continuïtat 

Sou de 1941,56 euros bruts ( a cobrar en 12 pagues amb 2 pagues extres prorratejades). Conveni Català 

d’Acció Social 

 

Persones interessades enviar el cvitae i carta de motivació a l’adreça de correu electrònic: 

jordi@probens.org  

(Enviar fins el 17/12/19 i posar en l’assumpte la referència PROSPECTOR/A LÀBORA) 

La incorporació serà a PRIMERS DE GENER DE 2020 

mailto:jordi@probens.org

