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

X

SELECCIO EXTERNA:

X

1 Educadora Social (noia)
Servei d'educadors de carrer al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs
1

CONDICIONS CONTRACTUALS:
Tipus de Contracte:
Obra i Servei
Duració del contracte:
6 mesos prorrogable
Jornada Habitual:
36 hores setmanals (dilluns tarda, dimarts, dimecres i dijous mati i tarda)
Remuneració:
1378,50€/b/m en 14 pagues
Centre de treball:
Medi Obert i serveis socials La Mina
FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:
OBJECTIU LLOC DE FEINA:
Acompanyar als joves (entre 16 i 21 anys) en fer un anàlisi de la seva situació actual i poder establir un
itinerari de reinserció socio-laboral.
DESCRIPCIÓ:
Contactar amb grups de joves al carrer i porta freda, en especial es que han abandonat els estudis als 16
anys.
Establir vincle educatiu amb joves amb dificultats desvinculats de la xarxa social de la zona.
Fer la detecció de necessitats, interessos i oportunitats per derivar els joves a la xarxa comunitària.
Donar suport a l'equip d'educadors dels Serveis Socials en la connexió i treball educatiu de joves en risc.
Dissenyar, desenvolupar i avaluar els projectes educatius dels joves amb qui es treballi.
Organitzar activitats d'apropament, connexió i vinculació amb grups de nois i noies.
Treball en xarxa i treball comunitari.
REQUISITS:
TITULACIÓ
FORMACIÓ ESPECÍFICA
EXPERIÈNCIA
IDIOMES:
OFIMÀTICA :
COMPETÈNCIES I HABILITATS

Diplomatura Educació Social
* Formació en infància i menors en risc
* Formació en serveis socials
Experiència prèvia amb joves preferiblement en medi obert.
Català i castellà
A nivell usuari
* Habilitats socials
* Treball en equip
* Treball en xarxa
* Autonomia i capacitat organitzativa
* Flexibilitat Horaria

ASPECTES CONCRETS A VALORAR:
* Formació especifica en treball amb joves
* Coneixements i formació en treball educatiu en medi obert
DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.
12/09/2018
posteriorment a la data indicada no s' admetran més CV per aquest procès de selecció
Persona de contacte i càrrec Ariadna Antequera (Responsable Area Persones)
e-mail de contacte:
ariadnaantequera@fundacioires.org
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