
PROMOCIO INTERNA: SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: 

Servei/Projecte/Àrea: 

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte:

Duració del contracte:

Jornada Habitual:

Remuneració:

Centre de treball:

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:

REQUISITS:

Lloc de Residència habitual:

Titulació:

Experiència (tipus i temps)

Carnet de conduir:

Vehicle:

IDIOMES:

OFIMÀTICA: 

Habilitats i competències:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.

Autonomia, flexibilitat, treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat i iniciativa.

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

Tècnic/a Oficina de Projectes

Oficina de Projectes

01/09/2022

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

Aquesta oferta està condicionada a rebre l'atorgament de la subvenció de garantia juvenil de 2022-2023.

Requisits per poder participar a les ofertes de Garantia Juvenil:

-Ser menor de trenta anys.

-Estar inscrit/a a l’atur (DONO).

-No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud. 

-No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Funcions del Tècnic/a de l'Oficina de Projectes:

L’Oficina de Projectes de l’entitat necessita suport per desenvolupar i consolidar la seva àrea d’actuació. En 

aquesta línia la persona seleccionada donaria suport en relació a: desenvolupament del projecte d’ecosistema 

IRES, disseny de nous programes social,  gestió del banc de projectes i memòries de l’entitat, disseny 

d’indicadors d’avaluació de processos i l’elaboració de documentació transversals per diferents àrees de 

l’entitat.  

Pla de Garantia Juvenil

6 mesos

38,5 hores setmanals (de dilluns a divendres)

1.302,85 euros bruts mensuals x 14 pagues

Avinguda de Roma, 157 - Barcelona

Barcelona o rodalies

Experiència en el disseny de programes d'intervenció 

socioeducatius.

Coneixements en matèria de recerca social.

Coneixements en matèria de subvencions.

Coneixements en el disseny d'indicadors d'avaluació.

Indiferent

Indiferent

Català i castellà nivell alt

Coneixements del paquet office a nivell usuari i concretament 

dels programes Excel i Acces 

Diplomatura o Grau en Educació Social, Sociologia, Pedagogia, 

Treball Social i/o professional qualificat.

PL_Oferta Lloc de Treball_rev_1


