Educació i formació : Coordinador/a Centre Socioeducatiu
(Barcelona) Ref - 81779
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 22 de juliol de 2019 a les 08:00 al dimecres 31 de juliol de 2019 a les 23:59
Dates d'inscripció

Del dilluns 22 de juliol de 2019 a les 08:00 al dimecres 31 de juliol de 2019 a les 23:59
Descripció

Característiques del lloc a ocupar:
- La Fundació Pere Tarrés cerca un/a Coordinador/a per al Centre Socioeducatiu Poble-sec.
Tasques i funcions:
- Preparació, planificació, realització i avaluació de les activitats del curs/calendarització.
- Dirigir i coordinar l'equip de professionals del servei.
- Seguiment individual dels infants o adolescents i realització de PEI (si cal)
- Coordinació amb equip del centre i agents socials (ed. socials, escoles, etc)
- Participar de les reunions d'equip i de les avaluacions.
- Treballar amb les famílies.
- Representar el servei al districte.
Lloc de treball: Barcelona
Tipologia de contractació: No s’especifica
Horari:
- S'ofereix 37,5h setmanals de dilluns a divendres en franja horària de matins i tardes.

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Retribució: Entre 1.500 € - 1.800 € brut/mensual
(La data d'incorporació 09/09/2019)

Perfil Requerit
Requisits:
- Tenir titulació en àmbit social.
- Tenir experiència en intervenció amb infants en risc d'exclusió social i amb famílies.
- Experiència en coordinació d'equips.
- Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals
- Valorable titulació de monitor i/o director de lleure

Dades de contacte
Dades de contacte:
En cas de voler participar en el procés de selecció, clica el següent enllaç:
http://tinyurl.com/y4jorcy2
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/81779
Data del document:

10.07.2019
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