
 

Empresa municipal de l’àrea metropolitana de Barcelona per gestionar nous programes 

i actuacions d'habitatge al municipi,  necessita cobrir una plaça de: 

Gestor programes d’habitatge Social Ref. 1309 

L’ocupant d’aquest lloc de treball es responsabilitzarà  de: 

• Detecció, coneixement, seguiment i gestió de noves propostes que 

apareguin en els diferents estaments de la societat, administracions 

públiques (en especial local), entitats socials,  etc., referents a l’habitatge i 

actuacions socials.  

• Interlocució amb col·lectius, entitats vinculades a accions socials en l’àmbit 

de l’habitatge. 

• Donar suport, en la gestió i intermediació de les situacions de 

problemàtiques d’accés o manteniment de l’habitatge habitual, atenent a 

les persones amb diferents problemàtiques d’habitatge, risc de pèrdua, 

etc. Especial gestió del parc vacant detectat per a intentar la seva 

mobilització de lloguer, així com la gestió de dades i redacció d’informes 

d’actuació i propostes. 

• Donar suport a gerència en altres projectes d’aquest àmbit d’actuació. 

Perfil desitjat:  

• Imprescindible tenir titulació mínima de grau superior en ciències 

polítiques i de l’administració, o formació similar en gestió pública. 

Tanmateix, es valorarà disposar de formació complementària que capaciti 

per al lloc de treball. 

• És imprescindible tenir experiència contrastada en la programació, 

desenvolupament, anàlisi, avaluació, gestió o interlocució en projectes 

d’àmbit social en el sector públic.  

• Es necessari tenir polivalència en el lloc de treball 

• Títol que acrediti coneixements de català (Nivell C) i  d’anglès (First 

Certificate). 

• Altres coneixements i/o requisits: 

 Coneixement avançat ofimàtica: en especial Excel, bases de dades, 

Word, PowerPoint, etc. 

 Bon nivell de redacció de documents 

Procediment:  

• Imprescindible trametre el currículum vitae. 

• El període de recepció de candidatures finalitza el proper 13/09/2015 

• A les persones que reuneixin els requisits se’ls administraran proves tècniques 

i psicotècniques i hauran de superar una entrevista amb un comitè de selecció. 

Es preveu una contractació temporal per un any prorrogable. La retribució bruta anual 

s’assignarà en funció dels valors aportats.  

Les persones interessades han d’enviar historial professional amb fotografia 

recent, indicant la referència corresponent a recruitment@faura-casas.com 


