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Fira del Treball de la UdL

Federació ALLEM
Federació ALLEM
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Parc de Gardeny, edifici 23A, oficina 19
Centre d’Iniciatives Empresarials
25003 Lleida
allem@allem.cat
www.allem.cat
Tel. 973 13 24 16
Descripció de l’empresa
La Federació ALLEM és una agrupació de disset entitats socials, sense ànim de lucre, dedicades
a la prestació de serveis de suport per a les persones amb discapacitat de les comarques de Lleida.
Són socis de la federació ACUDAM, ADDA, l’Associació Alba, AMISOL, l’Associació Talma, la
Fundació Aspamis, la Fundació Privada Aspros, l’Associació Claror, l’Associació L’Estel, l’Institut
Municipal Salvador Seguí – IMO, Integra Pirineus, L’Olivera SCCL, l’Associació Plançó, Sant Joan de
Déu Terres de Lleida, Germans Franciscans de la Creu Blanca, l’Associació La Torxa i la Fundació
Privada Ilersis.
Aquestes disset entitats representen un teixit associatiu de més de 3.500 persones, i hi treballen 1.500 professionals que donen suport a 2.250 persones amb discapacitat. Agrupa onze
centres especials de treball, on 650 persones amb discapacitat treballen en la producció de béns
i serveis de qualitat, amb valor social.
Perfils professionals sol·licitats
Joves amb formació universitària: Dret, Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Psicologia, Pedagogia, Infermeria i Fisioteràpia, Treball Social, i Comunicació.
Joves amb formació professional de grau mitjà o superior / certificat de professionalitat: mòduls d’administració i gestió, sanitaris, i d’activitats físiques i esportives.
Busquem persones amb valors, sensibilitat social i capacitat per al treball en equip.
Què ofereix als joves titulats?
Formació i experiència en l’àmbit dels serveis socials. Possibilitat de pertinença a organitzacions socials i estabilitat en el lloc de treball. Possibilitat de creixement personal i professional.
Procés de selecció
La Federació ALLEM no presta el servei de borsa de treball a les entitats associades. És el
departament de recursos humans de cada entitat qui en rep els currículums i fa les entrevistes
personals.
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