Ofertes de Treball aquí : Oferta de treball: Educador/a –
tallerista per a la Unitat d’Escolarització Compartida al
barri del Raval (Barcelona)
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Ofertes de Treball aquí
Temàtica activitat del calendari: oferta de treball, tallerista
Tags: Barcelona, ofertes de treball
Dates de realització

Del dimecres 11 de desembre de 2019 al dimecres 18 de desembre de 2019
Descripció

Formació:
Cicle formatiu grau Mig o Superior en alguna d’aquestes branques: tècnic d’edificació i obra
civil, electricitat i electrònica, mecànica, fusta i moble,… o similars.
Es valorarà titulació universitària en l’àmbit educatiu.
Competències:
- Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
- Visió innovadora i estratègica de l’àmbit d’intervenció.
- Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar activitats socioeducatives.
- Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la
intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
- Dinamisme i autonomia.
- Capacitat de treball en equip amb els centres educatius.
Experiència i requeriments:
- Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
- Mínim 1 anys d’experiència.
- Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals i
individuals.
- Experiència en itineraris d’acompanyament individualitzat per competències, tot implicant a
l’alumnat en el seu aprenentatge i en el seu treball
- Experiència de treball amb adolescència en risc; resolució i mediació de conflictes;
dinamització d’accions grupals.
- Domini de les noves tecnologies aplicades a la didàctica, tant en l’ús de programari general
com específic de les diferents àrees d’aprenentatge.
Feina:
- Responsable dels tallers de tecnologia.
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- Programació, seguiment i avaluació dels tallers de tecnologia (electricitat, fusteria, obra,...)
- Impartir les àrees i activitats de l’aula.
- Realització i supervisió de la programació de les accions educatives.
- Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i
seguiment del personal en pràctiques.
Horari: 10h setmanals de dilluns a divendres. En cas de treball en cap de setmana,
compensació amb el còmput anual d’hores
Sou brut: 441,17€ bruts mensuals per 12 pagues
Incorporació: Immediata
Altres:
- Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
- Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
- No es podran respondre consultes particulars o específiques.
- Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
- Només es donarà resposta als candidats entrevistats.
Enviar el currículum abans del 19/12/18 en document adjunt en format Word o PDF amb
la referència 1912EUR a l’assumpte a rh003@casaldelsinfants.org
Localització i contacte
Casal dels Infants
c. Junta de comerç, 16, baixos
Barcelona
Telèfon: 93 317 00 13
Informació addicional: https://www.casaldelsinfants.org/
Adreça electrònica de contacte: rh003@casaldelsinfants.org
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/82383
Data del document:

11.12.2019
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