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

X

SELECCIO EXTERNA:

X

Monitor-a CRAE
CRAE Prim
1

CONDICIONS CONTRACTUALS:
Tipus de Contracte:
Obra i Servei
Duració del contracte:
fins 31/12/2018 (prorrogable)
Jornada Habitual:
Jornada Completa en torn de nit
Remuneració:
1.402,99€/b/m x 14 pagues
Centre de treball:
General Prim 69, Hospitalet de Llobregat
FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:
Descripció:

Personal qualificat torn de nit en setmanes alternes de dilluns a diumenge de 22:15 a 7:45h.
• Reforçar la creació d’hàbits adequats d’ higiene i preparació per a la nit.
• Atendre els residents que tinguin dificultats per la conciliació del son o que necessitin d’atencions
especials en aquesta franja horària.
• Mantenir l’ordre i neteja dels espais comunitaris.
• Prepara materials educatius de treball (de formació, lleure,...) per als joves que realitzen activitats diürnes
al centre.
• Prepara els previs a l’hora de les llevades.
• Juntament amb els educadors de matí intervé a les llevades.
• Acompanya a escola si és el cas.
• Plegar la roba personal dels nois i noies més joves i els menys autònoms que hagi quedat pendent del
torn diürn i posa les rentadores necessàries. Supervisa i organitza el protocol de bugaderia.
• Recollir la cuina i preparar l’esmorzar del dia següent.
REQUISITS:
Lloc de Residència habitual:
Titulació:
Formació específica:

Barcelona o rodalies
Cicle Formatiu d'Integració Social o Superior

Experiència en xarxa de protecció de menors.
Experiència de treball en equip.
Experiència en CRAE's.
Experiència amb infants i joves en risc social.

Experiència ( tipus i temps)
Carnet de conduir:
Vehicle:
IDIOMES:
OFIMÀTICA :

Valorable
Valorable
Nivell C de Català
Coneixements office 2000 a nivell d'usuari

Aspectes actitudinals i/o habilitats

Capacitat organitzativa.
Eines de comunicació.
Mediació i negociació
Creativitat.

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.

11/06/2018

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

Persona de contacte i càrrec
e-mail de contacte:

Ariadna Antequera (Responsable Àrea de Persones)
persones@fundacioires.org
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