Educació i formació : Director/a Escola Bressol (Cardedeu)
Ref - 81867
Per a joves de: Barcelona
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Educació i formació
Temàtica activitat del calendari: ofertes de feina
Tags: feina, ofertes de treball, recerca
Dates de realització

Del dilluns 22 de juliol de 2019 a les 08:00 al divendres 26 de juliol de 2019 a les 23:59
Dates d'inscripció

Del dilluns 22 de juliol de 2019 a les 08:00 al divendres 26 de juliol de 2019 a les 07:59
Descripció

Característiques del lloc a ocupar:
- La Fundació Pere Tarrés cerca un/a director/a pel curs escolar 2019-2020
(amb possibilitat de continuïtat), per una escola bressol de Cardedeu, que gestioni, organitzi
i planifiqui
l'equip amb la finalitat de vetllar pel desenvolupament integral del projecte i de cada
infant.
Tasques i funcions:
- Executar i respectar el model pedagògic de l'Escola Bressol.
- Dirigir i coordinar al personal del centre.
- Dinamitzar i motivar l'equip educatiu.
- Vetllar i fomentar la comunicació i la relació amb les famílies del infants i amb els diferents
serveis
col·laboradors.
- Atendre els necessitats educatives dels infants.
- Realitzar les gestions necessàries pel bon funcionament del centre (comandes,
facturació...).
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- Vetllar pel manteniment de les instal·lacions.
Lloc de treball: Barcelona - Cardedeu
Tipologia de contractació: Laboral temporal
Retribució: Segons conveni

Perfil Requerit
Requisits:
- Grau en educació infantil.
- Experiència mínima de dos anys en la direcció d'una Escola Bressol.
- Experiència prèvia en gestió d'equips de treball.
- Català parlat i escrit perfectament.
- Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals

Dades de contacte
Dades de contacte:
En cas de voler participar en el procés de selecció, clica el següent enllaç:
http://tinyurl.com/y4cw5qgq
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/81867
Data del document:

23.07.2019
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