Serveis socio-comunitaris : Mediador/a (Barcelona) Ref 81857
Per a joves de: Barcelona
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Serveis socio-comunitaris
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 07:59
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:
Professional per un servei de l'Administració Pública que té com a objectiu aconseguir el
restabliment de la
convivència en comunitats de veïns i a l'espai públic.
Tasques i funcions:
- Facilitar l’organització i el funcionament de les escales i/o comunitats de veïns/es.
- Promoure relacions de proximitat entre els veïns i veïnes.
- Afavorir el debat entre el veïnatge de cada comunitat per establir acords.
- Donar suport per conèixer els drets i deures com a integrants d’una comunitat.
- Intervenir, des de la mediació, en conflictes dins de la comunitat o escala.
- Intervenció en espai públic:
- Els escenaris de conflicte on s’intervindrà són d’origen multifactorial: persones soles
vulnerables, en ric,
bandes i grups d’ideologies, i en general conductes incíviques i poc respectuoses amb les
persones i
l’entorn.
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- Prevenció contra la violència masclista
Lloc de treball: Barcelona
Tipologia de contractació: Del 1 d'agost al 31 d'octubre de 2019.
Horari: 20h/setmanals (majoritàriament tardes de dilluns a divendres)
Retribució: 1.300€ - 1.500€ bruts mensuals amb pagues incloses.

Perfil Requerit
Formació i experiència:
- Llicenciatura /Grau Universitari
- No requerida però valorable formació en: mediació de conflictes
Idiomes: Castellà, català

Dades de contacte
Dades de contacte:
En cas de voler participar en el procés de selecció, clica el següent enllaç:
http://bit.ly/2Ze9BqB
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/81857
Data del document:

22.07.2019
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