
                    OFERTA DE LLOC DE TREBALL
PROMOCIO INTERNA: SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: Tècnic del Projecte "Canviem-ho": Promoció de noves masculinitats i relacions no violentes (HOME)

Servei/Departament: Servei d'Atenció a Homes (SAH)

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte: Interinatge

Duració del contracte: 2 setmanes

Jornada Habitual: 38,5 hores setmanals

Remuneració: 1644,56 euros bruts mensuals x 14 pagues (Conveni Acció Social)

Centre de treball: C. Garcilaso (Barcelona)

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:

* Desenvolupar un projecte de promoció de noves masculinitats i de relacions no voilentes adreçat a la població 

masculina de la ciutat de Barcelona.

* Dissenyar programes sobre noves masculinitats

* Coordinar-se amb serveis i associacions relacionades amb la temàtica.

* Portar a terme accions de sensibilització (xerrades, tallers).

* Promoure i dinamitzar accions comunitàries.

* Promoure i donar suport a la creació de grups de reflexió d'homes.

* Formació a professionals. 

* Supervisar els continguts i manteniment de la pàgina web

* Elaborar informes, projectes, reculls de dades i memòries

REQUISITS:

Lloc de Residència habitual: Barcelona (Àrea Metropolitana)

Titolació: Llicenciatura o grau en Psicologia

Formació específica: * Masculinitat i Gènere

* Mínima 50 hores de formació en violència masclista

Experiència ( tipus i temps) * Treball amb homes a nivell individual, grupal i comunitari.

* Treball sobre temes de gènere i masculinitat.

* Almenys 1 any d'experiència en programes de prevenció de la violència masclista. 

* Perspectiva de gènere i interseccional.

* Coneixement i experiència en manteniment de pàgines web 

Carnet de conduir: Indiferent

Vehicle: Indiferent

IDIOMES: Certificat de nivell de suficiència de Català ©

OFIMÀTICA : Office a nivell usuari

Aspectes actitudinals i/o habilitats

* Habilitats de comunicació i dinamització de grups.

* Coneixements de la xarxa d'atenció i associativa de la ciutat de Barcelona en temes de masculinitat i violència masclista.

* Habilitats de negociació i coordinació amb serveis i entitats.

* Creativitat i capacitat conceptual i organitzativa per a desenvolupar un nou projecte.

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V. 26/02/2019

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

Persona de contacte i càrrec Ariadna Antequera (Directora Area Persones)

e-mail de contacte: persones@fundacioires.org

Asumpte mail: Psicòleg SAH Canviem-ho
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