
 

 LLOCS DE TREBALL I FUNCIONS 

LLOC DE TREBALL FUNCIONS 

Directora 

Encarna Jordán  

Vetllar per l’acompliment de la finalitat  del programa SICAR cat, així com del seu bon 

funcionament i que aquest es desenvolupi des de la Missió, Visió i Valors definides 

Coordinadora Àrea Atenció Integral 

Beatriz Lorente 

Coordinar, supervisar, acompanyar i donar suport tècnicament a la tasca de les 

professionals d’atenció integral 

Coordinadora Àrea de Gestió  

Noelia Torres 

Coordinar, supervisar, acompanyar i donar suport tècnicament a la tasca dels 

professionals del procés del programa SICAR cat. Així com gestionar els RRHH del 

programa i el bon funcionament dels béns immobles 

Coordinadora Àrea Incidència i Relacions 

Institucionals 

Rosa Cendón 

Coordinar i desenvolupar accions de formació per a la sensibilització,  incidència 

política i aquelles relacionades amb la sol·licitud de participació d’investigació i estudis, 

així com la gestió de la comunicació institucional. Portaveu de l’entitat en les relacions 

amb els actors polítics i socials.  

Responsables de Serveis  Alinear el treball i les decisions que es prenen al servei, en coherència amb l’estratègia 

i en coordinació amb l’àrea de la qual depenen per tal de garantir el bon funcionament i 

la comunicació. 

Administradora-Comptable Responsabilitzar-se dels estats comptables i financers de l’entitat, així com del control 

dels processos pressupostaris i de les despeses de la mateixa 

Responsable Qualitat Coordinar i supervisar que la política de qualitat sigui present al desplegament de 

l’estratègia del programa. Impulsar el camí cap a l’excel·lència a través d’iniciatives i 

plans de millora que permetin millorar la qualitat com a projecte 



 

Tècnica de Comunicació 

 

Desenvolupar accions de formació per a la sensibilització, incidència política i aquelles 

relacionades amb la sol·licitud de participació d’investigació i estudis, així com la gestió 

de la comunicació institucional 

Educadores Socials 

 

Atendre i acompanyar les dones acollides a l’etapa residencial realitzant seguiment en 

la seva vida quotidiana i coordinant la seva atenció integral per facilitar el seu procés 

cap a l’autonomia 

Advocades Assessorar a nivell administratiu i penal les dones víctimes del tràfic usuàries del 

programa SICAR cat, acompanyant  i donant-los suport en totes les activitats que es 

derivin de les decisions que prenen les dones al respecte 

Treballadores Socials  

 

Atendre les primeres demandes de les dones i canalitzar la intervenció necessària a 

través de les àrees adients. Atendre les situacions que requereixen de l’àrea d’Atenció 

Social i de Salut 

Personal de manteniment i serveis Cuinar. Netejar les oficines de Serveis 

 

*Per motius de seguretat, no es mostren fotografies de l’equip i tan sols s’indiquen els noms complets de les persones que ocupen els càrrecs 

amb més responsabilitat (direcció i coordinació tècnica).  

 


