Ofertes de Treball aquí : Oferta de treball: Auxiliar
educatiu/va per al projecte d'Entorn Escolar Primària al
barri de La Mina (Sant Adrià de Besòs)
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Ofertes de Treball aquí
Temàtica activitat del calendari: educador/a, oferta de treball
Tags: ofertes de treball
Dates de realització

Del dimecres 4 de desembre de 2019 al dimarts 10 de desembre de 2019
Descripció

Formació:
- Preferentment amb Cicle formatiu de Grau Superior en Integració Social, Animació
Sociocultural o relacionats.
- Amb títol de monitor/a d’activitats de lleure, preferentment Director d’activitats de lleure.
Competències:
- Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives de reforç educatiu i
de lleure amb infants en desavantatge social.
- Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal.
- Dinamisme, flexibilitat i empatia.
- Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en practiques.
Experiència i requeriment
- Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
- Experiència en el treball socioeducatiu amb infants de 6 a 12 anys en desavantatge social.
- Capacitat d’atenció socioeducativa individual, grupal.
Feina:
- Seguiment del procés socioeducatiu dels infants amb el suport i supervisió del responsable
de projecte.
- Participar en el disseny de la programació, realització i avaluació de les activitats
socioeducatives dels infants/joves.
- Dinamització de les activitats amb grups d’infants de 6 a 12 anys en desavantatge social.
- Coordinació i animació de l’equip de voluntaris i alumnes en pràctiques
- Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte.
Horari: 17 h setmanals en horari de tarda majoritàriament. Ocasionalment treball en cap de
setmana, a compensar amb el còmput anual d’hores. Casals per vacances escolars i colònies
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d’estiu.
Sou brut: 591,94€ bruts mensuals per 12 pagues
Incorporació: Immediata
Altres:
- Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
- Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció
- No es podran respondre consultes particulars o específiques.
- Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
- Només es donarà resposta als candidats entrevistats
Enviar el currículum abans del 10/12/2019 en document adjunt en format Word o PDF amb la
referència 1911AEM a l’assumpte a rh002@casaldelsinfants.org
Localització i contacte
Casal dels Infants
c. Junta de comerç, 16, baixos
Barcelona
Telèfon: 93 317 00 13
Informació addicional: https://www.casaldelsinfants.org/
Adreça electrònica de contacte: rh002@casaldelsinfants.org
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/82350
Data del document:

4.12.2019

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2 of 2

