
Oferta                                                                                  Ref.:180 /22                                                                                                     

 
Denominació del lloc de treball: Tècnic/a d’habitatge 
 
Entitat que convoca: Federació ECOM 

 
Tasques a realitzar: En coordinació amb l’equip de treball del projecte, la finalitat és oferir suport al projecte de 

RUMBO en el seu disseny de metodologia, execució, seguiment i avaluació en relació als serveis d’habitatge. 
 

 Diagnosi i seguiment de l’oferta privada i pública d’habitatge accessible, dels agents promotors 

immobiliaris i/o portals d’habitatge i elaboració dels inventaris i reportatges fotogràfics adients. 

 Creació d'una base de dades que faciliti el contacte amb professionals d'atenció al col·lectiu de 

persones amb discapacitat, amb proveïdors, amb agents promotors immobiliaris i departaments 

d’habitatge de l’administració. 

 Assessorar, orientar i acompanyar a les persones amb discapacitat en: la recerca activa d’habitatge, 

especialment en aspectes jurídics, tècnics i fiscals relacionats amb lloguer o compra/venda, en el 

seguiment de la posada a punt dels habitatges, subministraments, manteniment i reparacions.  

 Donar suport en la conducció d’assessoraments, tallers i jornades, intermediació amb propietaris/as, 

comunitats de veïns/as, empreses subministradores i companyies asseguradores. 

 Participació i presa de decisions com a membre de l'equip multidisciplinari. I altres accions centrades en 

la promoció de la autonomia de les persones derivades del projecte i l’Àrea. 

Es demana: 

 Formació: grau cicle superior, preferiblement àmbit humanístic i social 

 Formació complementaria (cursos, seminaris...) en l’àmbit d’intervenció. 

 Coneixement i experiència comercial i de recerca en el sector immobiliari de Catalunya. 

 Domini de l'entorn Windows, paquet Office i treball en xarxa (núvol).   

 Nivell C català   

 Disponibilitat per a viatjar per la comunitat autònoma per a desenvolupar el projecte 

 Competències en: treball en equip, atenció centrada en la persona, adaptació als canvis i polivalència, 

organització i planificació del treball, capacitat analítica i ser una persona resolutiva. 

 

Es valorarà: 

 Coneixements / experiència en participació, dinamització de grups i gestió de conflictes residencials i/o 

veïnals / comunitaris.  

 Formació en l'àmbit tecnològic, màrqueting i publicitat aplicada al sector immobiliari. 

 Coneixements sobre accessibilitat i/o atenció a la diversitat. 

 Persona amb discapacitat. 

 Coneixements d’eines 2.0 i  xarxes socials. 

 

S’ofereix: 

 Incorporació immediata. 

 Jornada laboral de 35 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres. 

 Retribució de 1.360,78€ bruts mensuals (x 14 pagues). 

 Lloc de treball: Barcelona. 

 Temporalitat fins a 31 de desembre 2023, amb possibilitat de pròrroga fins a juny 2024. 
 

La data límit de lliurament de currículums és el proper 30 de setembre del 2022 
Forma de lliurament: Especificant REF180/22 

- A la seu de la Fundació: Gran Via Corts Catalanes, 562, pral. 2a Barcelona 
- Adreça electrònica: recursoshumans@ecom.cat 
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