
PROMOCIO INTERNA: X SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: 

Servei/Projecte/Àrea: 

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte:

Jornada Habitual:

Remuneració:

Centre de treball:

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:

REQUISITS:

Lloc de Residència habitual:

Titulació:

Formació específica:

Experiència (tipus i temps)

Carnet de conduir:

Vehicle:

IDIOMES:

OFIMÀTICA: 

Habilitats i competències:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.

Empatia, proactivitat, capacitat organitzativa, eines de comunicació, mediació i negociació, creativitat i 

perspectiva de gènere.

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

Educadora Social CRAE (Torn de Nit) 

CRAE PRIM

12 de desembre de 2022

posteriorment a la data indicada no s' admetran més CV per aquest procès de selecció

Des del Crae PRIM estem buscant a una Educadora Social per treballar en el torn de nit en setmanes alternes de dilluns a 

diumenge de 22:00 a 7:30h.

1.Liderar el torn de nit i prendre les decisions que li pertoquin. 

2.Establir les condicions adequades pel descans dels nois i noies.

3.Reforçar la creació d'hàbits adequats d'higiene i preparació per a la nit.

4.Coordinar la correcta atenció dle temps de vigília.

5.Controlar i despensar la medicació nocturna. 

6.Atendre els infants i adolescents que tinguin dificultats per la conciliació del son o que necessitin d'atencions especials en 

aquesta franja horària.

7.Mantenir l'ordre i neteja dels espais comunitaris.

8.Preparar materials educatius de treball (de formació, lleure...) pels adolescents que realitzen activitats diürnes a la 

residència.

9.Preparar els previs a l'hora d'aixecada dels residents. 

10.Juntament amb l'educador/a de matí intervé en les llevades dels nois i noies.

11. Acompanyar (si és el cas) a algun noi o noia a l'escola.

12.Fer propostes i millores respecte l'organitzaicó, decoració i aspecte de la llar.

Indefinida

38h/s de dilluns a diumenge jornada completa torn de nit 

*Setmana 1: Lliure

*Setmana 2: De dilluns a diumenge de 22:00h a 7:30h  (els dilluns hi ha reunió 

d’equip i/o supervisions de 10.30 a 13.30h aprox.)

*Setmana 3: Lliure

*Setmana 4: De dilluns a diumenge de 22:00h a 7:30h  (els dilluns hi ha reunió 

d’equip i/o supervisions de 10.30 a 13.30h aprox.)

1.716,84€ bruts mensuals x 14 pagues

Hospitalet de Llobregat

Barcelona o rodalies

Experiència en xarxa de protecció de menors.

Experiència de treball i en equip.

Experiència en CRAE's.

Experiència amb infants i joves en risc social.

Valorable

Valorable

Català nivell C

Castellà nivell alt

Molt valorable altres idiomes

Coneixements del paquet office a nivell d'usuari.

Grau en Educació Social

Es valorarà formació complementària (màsters i postgraus) 

relatius a infància en risc o similars.

Molt valorable formació en gestió i contenció emocional així com 

en eines de mediació i negociació.
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