
borsa 
de treball

del tscat_
Les i els millors professionals 

del treball social al vostre abast

 TSCAT.cat

 @treballsocial1

contacteu
amb nosaltres_

Servei d’Orientació 
i Borsa de Treball del 

Col·legi Ofi cial de Treball 
Social de Catalunya_

Escriu-nos a
orientaciobt@tscat.cat

o trucan’s al

93 318 55 93

www.tscat.cat
catalunya@tscat.cat



Qui som?_
El Col·legi Oficial  
de Treball Social  
de Catalunya és l’entitat 
que agrupa més de 
5.000 professionals  
del treball social. 

El Col·legi disposa  
d’una plataforma online 
de Borsa de Treball  
que és un referent  
per a les col·legiades  
i col·legiats  
que busquen feina  
i noves oportunitats 
professionals. 

Per Què  
amb nosaltres?_
La nostra  
Borsa de Treball és:

Especialitzada
Trobareu en un espai 
únic la major oferta de 
col·legiades i col·legiats  
del treball social.

Diversa
Accedireu a professionals 
de tots els àmbits i sectors, 
expertesa, formació, edat, 
experiència, etc. 

Fàcil
Publicareu les vostres 
ofertes de forma ràpida  
i senzilla. 

Ajustada  
als vostres interessos
Rebreu candidatures 
que s’ajusten als vostres 
criteris de selecció.  

Intuïtiva
Gestionareu fàcilment 
les candidatures que us 
arriben.

Àgil
Enviarem la vostra oferta 
al correu electrònic de les 
persones interessades.

Gratuïta 
Sense cap cost econòmic.

Quin PerFils  
de ProFessionals  
hi trobaràs?_
Treballadores socials especialitzades 
en els sectors de l’atenció a 
necessitats relacionals, familiars 
i socials, l’atenció a persones 
amb dependència i l’atenció a 
necessitats educatives i laborals. 

A més també trobaràs 
professionals en nous àmbits 
d’intervenció com: 

- La planificació estratègica  
de serveis i l’assessorament  
en polítiques de benestar 
social 

- La gestió i direcció de serveis  
i equipaments socials 

- El Màrqueting i Comunicació 
Social 

- La defensa dels drets humans 

- La cooperació i solidaritat internacional 
(projectes de desenvolupament) 

- El treball social a Centres educatius i a 
empreses (RRHH, recolzament social, RSC)

- La Mediació familiar, comunitària, social i intercultural

- I altres perfils...

Us orientem 
sobre els diferents perfils 
professionals disponibles  
i els que millor s’ajusten  
a les vostres necessitats. 

 Us assessorem 
sobre temes relacionats  
amb el mercat laboral.

estem al 
vostre costat_

Comptareu amb l’equip d’Orientació  
i Borsa de Treball del Col·legi  

per donar-vos suport i facilitar-vos la 
recerca de la persona que busqueu: 

1. 
Us doneu d’alta a la 
plataforma online  
www.tscat.cat

2. 
Ompliu el formulari

3. 
Us publiquem 
l’oferta al web del 
Col·legi

4. 
Rebeu les 
candidatures 
online

5. 
Ja podeu iniciar el 
procés de selecció

com 
Publicar  

les vostres 
oFertes? _


