ASSOCIACIÓ MÈDICA-PSICO-SOCIAL PER A VÍCTIMES DE
VIOLÈNCIA, TORTURA I VIOLACIÓ DELS DRETS HUMANS

LA ASOCIACIÓN EXIL BUSCA
UN/UNA PSICÓLOGO/A PARA EL EQUIPO DE ATENCIÓN A ADULTOS
FORMACIÓN:
 Traumaterapia sistémica
 Derechos Humanos
 Perspectiva de Género
 Experiencia en la materia

IDIOMAS:
Inglés, castellano y catalán (francés opcional)

OFERTA: Trabajar con el equipo de adultos compuesto por terapeutas especializados en
trauma. Ofrecer atención a personas adultas afectadas por violaciones de los derechos
humanos (violencia machista, persecución, guerra, tortura, discriminación, maltrato infantil
durante la infancia…). El equipo se reúne periódicamente y las funciones están centradas en
la atención directa individual (y grupal), la coordinación con la red y, puntualmente, redacción
de informes o participación en formaciones como ponente.

CONDICIONES:
 Contrato laboral de 10 horas con posibilidad de aumento
 Remuneración según convenio
 Contrato de sustitución renovable
 Incorporación inmediata

INFORMACIÓN:
Enviar CV actualizado y carta motivación a exilspain@pangea.org
Persona de contacto: Bernat Aviñoa
La Asociación EXIL está ubicada en el Distrito de Gràcia de Barcelona.

Av. República Argentina, 6 4º 2ª - 08023 Barcelona - Tel./Fax: 93 238 57 60 - e-mail: exilspain@pangea.org

ASSOCIACIÓ MÈDICA-PSICO-SOCIAL PER A VÍCTIMES DE
VIOLÈNCIA, TORTURA I VIOLACIÓ DELS DRETS HUMANS

L’ASSOCIACIÓ EXIL BUSCA
UN/UNA PSICÒLEG/LOGA PER A L’EQUIP D’ATENCIÓ A ADULTS
FORMACIÓ:
 Traumateràpia sistèmica
 Drets Humans
 Perspectiva de Gènere
 Experiència en la matèria

IDIOMES:
Anglès, castellà i català (francès opcional)

OFERTA: Treballar amb l’equip d’adults composat per terapeutes especialitzats en trauma. Oferir
atenció a persones adultes afectades por violacions dels drets humans (violència masclista, persecució,
guerra, tortura, discriminació, maltractaments infantils durant la infància…). L’equip es reuneix
periòdicament i les funcions estan centrades en l’atenció directa individual (i grupal), la coordinació
amb la xarxa i, puntualment, redacció d’informes o participació en formacions com a ponent.

CONDICIONS:
 Contracte laboral de 10 hores amb possibilitat d’augment
 Remuneració segons conveni
 Contracte de substitució renovable
 Incorporació immediata

INFORMACIÓ:
Enviar CV actualitzat i carta motivació a exilspain@pangea.org
Persona de contacte: Bernat Aviñoa
L’Associació EXIL està ubicada al Districte de Gràcia de Barcelona

Av. República Argentina, 6 4º 2ª - 08023 Barcelona - Tel./Fax: 93 238 57 60 - e-mail: exilspain@pangea.org

