
 
 

Oferta de treball:  

Tècnic/a d’habitatge social a la Fundació Hàbitat3  

La Fundació Hàbitat3 ( Gestora d’habitatge social del Tercer Sector Social de Catalunya), 

necessita incorporar al seu equip un/a Tècnic/a d’habitatge social per treballar amb 

famílies i persones amb problemes d’habitatge  al programa de Sant Pere de Ribes.  

Busquem una persona organitzada, dinàmica, i amb coneixements específics en matèria 

de dret a l’habitatge, habitatge de lloguer social, mediació i treball social  per treballar 

en equip i créixer professionalment amb la Fundació.  

Funcions a desenvolupar:  

A. Suport i acompanyament social  

• Fer diagnosi social dels casos i elaborar informes socioeconòmics de persones en 

situació  de risc de pèrdua de l’habitatge.  

• Coordinació amb l’equip de treball i els diferents actors referents de les famílies 

per a l’elaboració, implementació i seguiment de plans específics de seguiment i 

acompanyament. 

• Seguiment i avaluació de l’evolució social de les unitats de convivència ateses. 

• Informació i assessorament personalitzat a les persones en matèria d’ajuts,  

recursos i serveis relacionats amb l’habitatge . 

• Mediació entre persones propietàries i llogateres per arribar a acords que 

permetin la continuïtat en l’habitatge. 

• Gestió i coordinació amb  mesa d’emergències de situacions de risc d’exclusió 

residencial amb pronòstic de pèrdua de l’habitatge. 

• Coordinació i derivació a altres serveis especialitzats (assistència jurídica 

gratuïta, assessorament energètic, inserció laboral...). 

• Assessorament en la cerca d’habitatges de lloguer (ofertes lloguer, requisits, 

documentació, etc.). 

• Acompanyament i seguiment en procediments judicials per pèrdua d’habitatge 

• Mediació en situacions d’ocupació. 

B. Suport i assessorament tècnic: 

• Suport i assessorament en matèria d’habitatge en el disseny i aplicació de 

mesures específiques vinculades a habitatge. 



 
 

• Suport i col·laboració en el disseny i/o aplicació de protocols d’actuació vinculats 

a problemàtiques d’habitatge. 

• Actualització de base de coneixement de normatives, serveis i recursos 

d’habitatge. 

 

Experiència laboral i coneixements:  

Es demana:  

• Formació acreditada en treball social o equivalent. 

• Experiència demostrable en l’àmbit del dret a l’habitatge . 

• Experiència demostrable en l’àmbit del treball social amb famílies. 

• Experiència demostrable en l’elaboració d’informes socioeconòmics de persones 

en situació vulnerable.  

També es valoraran:  

• Formació acreditada en ciències jurídiques i/o habitatge 

• Formació, coneixements i/o experiència en: resolució de conflictes 

(principalment mediació, facilitació, negociació i coaching comunitari i social, 

multiculturalitat, treball comunitari, exclusió social) 

• Coneixement dels idiomes anglès i francès.  

• Formació, coneixements i/o experiència en entitats sense ànim de lucre.  

Oferim:  

Horari de  jornada completa (38,5 hores/setmana), amb incorporació immediata.  

Bon ambient de treball .  

La retribució serà de 20.639,22€€ bruts anuals. 

Les condicions per al lloc de treball es regiran segons el Conveni col·lectiu de treball de 

Catalunya d´acció social amb infants, joves, famílies i d´altres en situació de risc.  

Com respondre a l’oferta:  

Fes-nos arribar el teu currículum i una carta de presentació explicant què pots aportar a 

l’equip de la Fundació Hàbitat3 a rrhh@habitat3.cat. Assegura’t d’escriure en 

l’assumpte del teu correu electrònic “TÈCNIC/A  D’HABITATGE SOCIAL”.  



 
 

Amb motiu de l’estat d’alarma declarat en relació al Covid-19, el procés de selecció es 

farà de forma virtual. 

Només es contactaran les persones pre-seleccionades. 

Es garanteix la màxima confidencialitat, segons la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal.  

 

Barcelona, 28 de gener de 2021. 

 


