OFERTA PLAÇA D’ASSESSORAMENT A DIRECCIÓ DE CENTRE OBERT

Descripció del lloc de treball
La persona contractada serà la responsable tècnica d’assessorar el procés d’obertura i
consolidació del nou centre obert ubicat al barri de Can Peguera i gestionat per l’Associació
Sociocultural la Cosa Nostra i l’Associació Juvenil Tronada.

Tasques:









Acompanyament a la direcció del centre obert
Gestió tècnica del projecte: economia, informació, relació amb tots els agents
Disseny i execució de projectes d’atenció directa al col·lectiu d’infants usuaris
Gestió, formació i lideratge de l’equip de treball
Redacció i gestió de materials i eines per a la comunicació de l’entitat
Seguiment complet del cicle de subvencions de l’entitat
Seguiment tècnic i econòmic dels projectes de l’entitat
Dinamització i gestió dels serveis del centre obert

Requisits:






Experiència demostrable en gestió associativa i de projectes de centres oberts o similars
Titulació universitària
Bona capacitat de comunicació oral i escrita en català i castellà
Domini de les eines informàtiques i ofimàtiques bàsiques
Coneixement d’eines de gestió de continguts web i xarxes socials

Es valorarà:





Formació i experiència en l’àmbit de les polítiques d’infància i/o educació
Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre
Bona capacitat de lideratge d’equips i de projectes, de treball i motivació
Saber treballar de manera autònoma

Condicions:





Projecte de 6 mesos a partir del setembre amb possibilitat d’allargar-ho segons necessitats
Feina telemàtica de forma autònoma i presencial a la seu del centre a Can Peguera, Barcelona
Horari: 15 hores setmanals de dilluns a divendres, en general de matins
Sou brut mensual segons conveni d’acció social com a direcció de centre: 821,34€

Procés de selecció i incorporació:
 Enviament de CV i formulari fins el 16 d'agost a les 23:59
 Entrevistes i proves de selecció durant la setmana del 17 al 21 d'agost
 Incorporació al lloc de treball a partir del setembre (encara per definir)
Podeu enviar-nos el currículum vitae a l’adreça electrònica meseducacio@meseducacio.coop amb
l’assumpte “PLAÇA CENTRE OBERT” i omplir el formulari.
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