OFERTA DE TREBALL
ENTITAT: SURT. Fundació de dones. Fundació Privada.
Data oferta: 7/11/2011
Plaç fins a: 20/12/2011
Enviar CV a: rrhh@surt.org A/A de: Mónica Merino
Ref: Tècnic/a en Intervenció Comunitària.

LLOC DE TREBALL
OFERTAT:

Tècnic/a d’Intervenció Comunitària

PERFIL PROFESSIONAL DEMANAT
FORMACIÓ

- Diplomatura o Llicenciatura en Humanitats (psicologia, sociologia,
pedagogia i/o educació social).
- Formació específica en Intervenció Comunitària.
Es valorarà:
- Formació específica en gènere (Cursos, Postgrau , Master o Ag. Igualtat)
- Formació en gestió d’equips.
- Formació en dinamització comunitària.
- Gestió de projectes comunitaris.

EXPERIÈNCIA

- Imprescindible experiència mín. 3 anys en àmbit comunitari.

COMPETÈNCIES

-

- Tasques d’intervenció comunitària.
- Relacions institucionals i amb l’administració.
- Disseny de metodologies, eines i material pedagògic.
- Disseny de programes i mòduls formatius.
- Dinamització de tallers i accions en territori.
- Experiència en treball en equip i en xarxa.
- Experiència amb col·lectius immigrants i mediació comunitària.
- Treball per objectius.
Es valorarà:
- Formació de professionals en metodologies de gènere i/o interculturalitat.
- Gestió d’equips.
Castellà i català oral i escrit.
Persona amb autonomia i capacitat resolutiva.
Conèixer la xarxa de recursos i entitats socials del territori.
Domini informàtic (paquet office, correu electrònic)
Coneixements de gènere.
Disponibilitat per desplaçar-se.
Disponibilitat per viatjar puntualment per motius formatius.
Competències transversals:
 Flexibilitat, adaptabilitat i polivalència.
 Dinamització de grups.
 Organització del temps i de la pròpia feina.
 Treball en equip.
 Negociació i comunicació.
 Responsabilitat i disposició a l’aprenentatge.

* És imprescindible l’adequació al perfil professional demanat. Abstenir-se d’enviar el CV si el perfil no s’adequa a un 80% dels requisits mínims.

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL
Jornada completa: 37.5h/setm de dilluns a divendres
JORNADA I HORARI
*Horari subjecte a necessitats del servei

CONTRACTE (tipus i durada) OBRA I SERVEI Obra i Servei
Incorporació a 01/01/2012

REMUNERACIÓ

Segons nivell competencial.

ADREÇA I PERSONA DE CONTACTE
Mónica Merino ( RRHH: rrhh@surt.org )
C/ GUÀRDIA, 14 baixos. 08001 Barcelona
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, els
informem que l’enviament del currículum implica el consentiment de l’interessat/da a la incorporació de
les dades en un fitxer automatitzat de titularitat SURT. Fundació de dones. Fundació Privada, amb
domicilia al C/Guàrdia, 14 de Barcelona.
Podrà exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició mitjançant comunicació per escrit a
Recursos Humans de SURT, en el domicili abans esmentat.
ISO. Codi: RH1D02/V2 - Data 02/09/2008-

