Educació i formació : Monitors/es Menjador corretorns curs
2019-2020 (Barcelona) Ref - 81765
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 divendres 12 de juliol de 2019 a les 09:00 al dimecres 24 de juliol de 2019 a les 07:59
Dates d'inscripció

Del divendres 12 de juliol de 2019 a les 09:00 al dimecres 24 de juliol de 2019 a les 07:59
Descripció

Característiques del lloc a ocupar:
- La Fundació Pere Tarrés cerca monitors/es de menjador per la posició de corretorns del curs
2019-2020
per treballar en diferents centres situats a Barcelona.
- Cerquem monitors/es amb experiència treballant en l'àmbit del lleure amb infants, joves i
adolescents,
títol de monitor/a i disponibilitat de mobilitat geogràfica dins de Barcelona ciutat.
Tasques i funcions:
- Educar a l'estona de menjador i en el lleure.
- Treballar hàbits, normes de convivència i actituds envers el menjar.
- Organització del menjador (pautes de conducta, control d'àpats, etc...)
- Dinamització i seguiment d'un grup d'infants, joves o adolescents.
Lloc de treball: Barcelona
Tipologia de contractació:
- S'ofereix un contracte de setembre a juny amb una jornada laboral de 10h setmanals

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Horari: De dilluns a divendres dins de la franja horària de 12:30h a 15h.
Retribució: Segons conveni

Perfil Requerit
Requisits:
- Experiència mínima 1 any en activitats de lleure
- Títol de monitor/a de lleure
- Bon nivell de català
- Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals
- Valorable vehicle propi per mobilitat geogràfica dins l’àrea de Barcelona
- Incorporació el 12 de Setembre.

Dades de contacte
Dades de contacte:
En cas de voler participar en el procés de selecció, clica el següent enllaç:
http://tinyurl.com/yxcx4mlu
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/81765
Data del document:

9.07.2019
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