Ofertes de Treball aquí : Oferta de treball: Responsable
d’Educació per la Pau i Mediterrània a l’SCI Catalunya
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: educació per la pau, oferta de treball
Tags: ofertes de treball
Dates de realització

Del dimecres 11 de desembre de 2019 al divendres 20 de desembre de 2019
Descripció

Responsable Projectes d’Educació per la pau i Mediterrània.
El Servei Civil Internacional de Catalunya és una entitat que treballa per la pau i la justícia
social mitjançant el voluntariat internacional i projectes d’educació per la pau. Busquem una
persona per incorporar-se a l’equip tècnic, a l’àrea d’educació per la pau.
Definició de tasques:
– Redacció, execució i seguiment dels projectes d’educació per la pau entorn als països de la
Mediterrània, així com de les activitats locals (identificació, formulació, implementació i
seguiment de projectes)
– Coordinació del grup d’activistes locals de MidiCat
– Seguiment dels espais de participació de la xarxa local i internacional en relació a la
solidaritat amb els països de la Mediterrània
– Participació en reunions locals i internacionals en nom de l’entitat
– Coordinació del projecte Entre[terres]
– Suport general a les activitats de l’entitat
Requisits:
– Perfil jove
– Nivell alt de català, castellà i anglès.
– Coneixements de ciències socials, relacions internacionals i cultura de pau.
– Coneixement i/o experiència en redacció i gestió de projectes d’EpD.
– Coneixements de l’EGiBDH i Teoria del Canvi.
– Experiència en educació no formal, facilitació i dinamització de grups.
– Experiència en l’àmbit del voluntariat internacional
– Experiència i coneixement del teixit associatiu català
– Disponibilitat per viatjar
Habilitats personals:
– Capacitat de treballar autònomament

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Responsable, compromesa
Organitzada, resolutiva i polivalent
Iniciativa, creativitat
Capacitat de treballar en equip
Habilitats socials i interculturals
Capacitat de gestió de conflictes i situacions o períodes d’activitat molt intensa

Es valorarà:
– Estudis en el camp de les ciències socials
– Formació específica en perspectiva de gènere i/o feminismes
– Coneixements del context sociopolític de la regió de la Mediterrània
– Participació i experiència associativa i en moviments socials
– Ser soci/sòcia, voluntari/a i/o haver participat d’activitats de l’SCI Catalunya
S’ofereix:
– Contracte de 6 mesos prorrogables. 30 hores setmanals
– L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitat de l’entitat i
puntualment en caps de setmana
– Retribució de 1.200 euros bruts mensuals (12 pagues)
– Incorporació immediata un cop finalitzat el procés de selecció (inicis de gener 2020)
Ompliu aquest formulari fins el divendres 20 de desembre (inclòs).
Malauradament, davant el volum de feina actual de l’entitat, no es podran resoldre dubtes o
preguntes per telèfon o presencialment en relació a aquesta convocatòria.
Més informació i
inscripció:
https://www.scicat.org/noticies/oferta-de-feina-responsable-dadministracio-a-lsci-catalunya/
Localització i contacte
Servei Civil Internacional
c. del Carme, 95
08001 Barcelona
Telèfon: 934 417 079
Informació addicional: https://www.scicat.org/
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/82373
Data del document:

11.12.2019
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