OFERTA DE LLOC DE TREBALL
PROMOCIO INTERNA:
LLOC DE TREBALL:
Denominació:
Servei/Departament:
Nº Places:

X

SELECCIO EXTERNA:

X

Educador/a Social a la Biblioteca Bon Pastor
Servei Socioeducatiu Biblioteca Bon Pastor
Infància
1

CONDICIONS CONTRACTUALS:
Tipus de Contracte:
Obra i Servei
Duració del contracte:
Fins 31/12/2017, prorrogable
Jornada Habitual:
18 hores setmanals (tardes de dilluns a divendres)
Remuneració:
681,05 euros bruts mensuals x 14 pagues
Centre de treball:
Biblioteca Bon Pastor
FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:
Descripció:
Ø Realitzar un treball de coneixement de les característiques, necessitats, carències i demandes d’aquesta
població infantil i juvenil, dins en context del recurs.
Ø Desplegar un conjunt d’accions, conjuntament amb tot l’equip tècnic de la Biblioteca, que permeti un
enteniment entre l’oferta del recurs i les necessitats d’aquesta població. Entre d’altres es proposa
l’elaboració de protocols i criteris d’actuació consensuats amb tot el personal de la Biblioteca per abordar
les situacions conflictives i preveure les possibles i minimitzar el seu efecte.
Ø Desenvolupar un treball socioeducatiu amb infants i joves usuaris de la Biblioteca, amb dificultats per
assumir la normativa d’ús de la mateixa. Bàsicament es centrarà en el treball en hàbits personals i en la
modificació de la relació que estableixen amb “la norma” social, és a dir la llei com a principi regulador de
la convivència social.
REQUISITS:
Lloc de Residència habitual:
Titolació:
Formació específica:

Diplomatura o Grau en Educació Social

Experiència ( tipus i temps)

* Infància i joventut en risc.
* Serveis socials.

Carnet de conduir:
Vehicle:
IDIOMES:
OFIMÀTICA :
Aspectes actitudinals i/o habilitats

Català, castellà
* Capacitat d'adaptació a l'equipament i el seu funcionament.
* Treball en equip i coordinació.
* Capacitat d'automia.

ASPECTES CONCRETS A VALORAR:
(Estudis d' especialització, experiència en el camp social, coneixements d'idiomes, aspectes
actitudinals i/o habilitats)

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.

06/02/2017

posteriorment a la data indicada no s' admetran més CV per aquest procès de selecció

Persona de contacte i càrrec

Núria Ribot (RR.HH.)
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e-mail de contacte:

nuriaribot@fundacioires.org
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