Educació i formació : Monitor/a i coordinador/a de lleure
cases de colònies (Barcelona) Ref -78292
Per a joves de: Barcelona
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Educació i formació
Temàtica activitat del calendari: ofertes de feina
Tags: feina, ofertes de treball, recerca
Dates de realització

Del dilluns 9 de juliol de 2018 a les 10:00 al dimarts 17 de juliol de 2018 a les 23:59
Dates d'inscripció

Del dilluns 9 de juliol de 2018 a les 10:00 al dimarts 17 de juliol de 2018 a les 23:59
Descripció

Característiques del lloc a ocupar: Monitor/a i coordinador/a de lleure cases de colònies.
- Es busquen monitors de lleure per la temporada de colònies (març-agost) a diferents cases
de colònies.
Tasques i funcions:
• Dinamitzar les activitats que formin part del programa de les colònies
escolars, Ampa, etc, garantint l’organització de les mateixes.
• Promoure la realització d’activitats integradores i participatives que
afavoreixin un bon clima de treball.
• Treballar les actituds i els valors positius en la dinàmica de les activitats.
• Mantenir una actitud positiva d’entesa, de col·laboració i resolutiva durant tota
la marxa del servei.
Lloc de treball: Barcelona
Tipologia de contractació: Temporal

Perfil Requerit

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Formació:
-Titulació de monitor/a de lleure o director/a de lleure.
Experiència:
• Es valorarà experiència en cases de colònies, campaments, camps de treball....
• Es valorarà voluntariat en esplais, caus o associacions
Idiomes: Català, castellà. Es valorarà el nivell d’anglès a partir d’un B2.2 (First Certificate)
Altres Requisits:
• Disponibilitat per pernoctar als equipaments i mobilitat geogràfica.
• Disponibilitat per treballar des del mes de març fins el mes d’agost.
• Certificat negatiu d’antecedents d’abusos sexuals.
• Es valorarà carnet de conduir i vehicle propi.

Dades de contacte
Dades de contacte > En cas de voler participar en el procés de selecció, clica o copia el
seguent link en la barra de direccions:
https://goo.gl/EAJc53

Públic objectiu:
Públic Objectiu:
Joves de 16 a 35 anys, prioritàriament de la comarca del Barcelonès (Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià,
Barcelona i L’Hospitalet)

Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://www.barcelonesjove.net/node/78292
Data del document:

16.04.2018

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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