DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
OFERTA LABORAL
DADES DE L’EMPRESA
Nom:
Oficina:
Àmbit/Servei:
Adreça:
Població:
Responsable de la selecció:

CREU ROJA LA NOGUERA
Local
Comarcal
Provincial
CREU ROJA JOVENTUT
Pl. Sant Salvador nº 15
Balaguer
Vicky Armingol

Autonòmica

ATENCIÓ: aquesta oferta es torna a publicar amb modificacions. Preguem tornin a llegir
tot el contingut de la mateixa. Moltes gràcies.
LLOC DE TREBALL A COBRIR
Perfil professional:

Educador/a

Nombre de places a
cobrir:

1

Breu descripció del
lloc de treball:

Projecte d’intervenció familiar amb infància en risc d’exclusió social, d’atenció
integral a joves i a les seva famílies de 1er i 2n de ESO des d’una perspectiva
integral: formació, lleure i atenció social.
Les principals funcions seran:
Elaboració dels plans individualitzats de treball de cada unitat familiar.
Atenció directa tant a les famílies com als menors
Planificar, organitzar i desenvolupar activitats lúdiques i educatives per
als menors, per exemple el reforç escolar
Planificar, organitzar i desenvolupar activitats socio-educatives per a
les famílies, com pot ser l’escola de pares i mares
Planificar, organitzar i liderar les reunions de voluntariat del projecte.
Vetllar per la qualitat de les intervencions.
Coordinar-se amb altres agents socials i educatius: SSAP, IES, EAP,
EAIA, CEIPs...
Coordinar-se amb el tècnic de l’assemblea i treballar amb equip
Recull de dades i introducció de les dades a l’aplicació informàtica de
la institució.
Elaborar tota la documentació relativa al projecte: memòries de
seguiment i final...
Control i seguiment econòmic del projecte.
Transmissió dels valors pedagògics de la institució
I totes aquelles que siguin pròpies del projecte.

Requisits
imprescindibles:
(abstenir-se les
persones que NO
compleixin aquests
requisits)

•
•

Formació mínima
requerida:

•
•

Grau/Diplomatura en Magisteri o Educació Social.
Es requereix bon nivell d’anglès com de matemàtiques per tal de poder fer
repàs escolar de la ESO.
Certificat d’Antecedents Penals.
Estar aturat i inscrit a l’oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya
com a demandant d’ocupació.

Grau/Diplomatura en Magisteri o Educació Social

Experiència en el lloc
de treball:

Es valorarà.

Data d’incorporació:

Immediata
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Tipus de contracte:

Obra o servei

Període de prova:

Segons Conveni

Durada del contracte:

31-12-2016

Jornada laboral:

10 hores setmanals

Horari setmanal:

A concretar: prioritàriament tardes

Adreça i població del
lloc de treball:

Pl. Sant Salvador nº 15

Retribució mensual
Segons conveni. Grup 2
bruta (sense prorrateig de
pagues):
Conveni d’aplicació:

Oficines i despatxos.

Coneixements
d’informàtica:

Paquet Office, correu electrònic, Internet.

Idiomes:

Català, Castellà i anglès entès, parlat i escrit.

Permís de conduir:

B1

Altres coneixements
i/o habilitats del
candidat/ta:

Coneixements en temes de comunicació, psicologia i pedagogia.
Es valorà positivament tenir el títol de monitor/a de lleure. També tenir
coneixement d’anglès i matemàtiques (nivell ESO) ja que part de la tasca es
ajudar al reforç a adolescents.

Observacions i
comentaris:

Sent Creu Roja una Institució sense ànim de lucre amb una missió d’atenció a
les persones en situació de risc, es compromet a valorar positivament aquelles
candidatures de persones provinents de col·lectius amb risc d’exclusió social.
Es valorarà especialment ésser voluntari actiu de la Creu Roja.

Termini de lliurament
del curriculum vitae:

Per
accedir
com
a
candidat
en
l'oferta
entra
a
www.creuroja.org/borsadetreball/, dóna d'alta el teu CV i inscriu-te en l'oferta
per entrar en el procés de selecció. No s'admetran currículums enviats per
una altra via diferent a la web.
Es obligatori inscriure’s a l’ oferta laboral per accedir al procés.
L'oferta estarà activa fins al proper 27 de gener de 2016 (ampliació)

Procés de selecció:




- Valoració del curriculum vitae: a partir del termini de presentació del CV, si
passats 14 dies (aproximadament) no ens hem posat en contacte amb el
candidat/a, s’estimarà que la candidatura no ha estat seleccionada.
- Entrevista personal

CREU ROJA FOMENTA LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES.
En compliment de la normativa de la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI), llei 13/1982 de 7
d'abril, tindran preferència persones amb una discapacitat igual o superior al 33%

Balaguer, 11 de gener de 2016
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