
PROMOCIO INTERNA: X SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: 

Servei/Projecte/Àrea: 

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte:

Data d'incorporació:

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:

ASPECTES CONCRETS A VALORAR:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V. 30/12/2022

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

1.Entrevistes d’acollida a les famílies derivades al Casal en família a Manacor. 

2.Coliderar el grup d’infants de 6 a 12 anys de Casal en família seguint la programació. 

3.Dinamitzar un grup d'oci i temps lliure per a infants d'entre 5 i 8 anys a Porto Cristo. 

4.Participar a les sortides de coneixement de l’entorn, activitats culturals, d’oci i temps lliure, o aquelles que es 

programin durant el curs. 

5.Coordinacions internes i externes. 

6.Registre del seguiment de les famílies i mesura del seu procés de canvi. 

7.Participar a les activitats que es realitzin del Casal d’Estiu.

Interinitat (sense previsió aproximada de duració de contracte)

Previsió 9/01/2023

30 hores setmanals 

Horari d'atenció: 

*Dilluns i dimecres de 15:00 a 18:00h Casal de Manacor.

*Dimarts i dijous de 15:00 a 18:00 Centre Obert Porto Cristo.

La resta d'hores són de gestió, entrevistes amb famílies, coordinació reunions. 

A repartir durant els matins.

Manacor i Porto Cristo

Indiferent

Es valorarà formació en Igualtat i perspectiva de gènere.

Autonomia, Treball en equip, Empatia, Capacitat d'organització, Creativitat.

1 any d'experiència a serveis dirigits a infants i famílies.

Preferiblement

Preferiblement

Català i castellà nivell alt

Nivell usuari paquet office

Disponibilitat d'incorporació immediata, experiència amb infància i família.

1.283,18€ bruts mensuals per 14 pagues

Títol universitari de l'àmbit socioeducatiu (Pedagogia, Psicologia, 

Educació social, Treball social).

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

Tècnic/a Socioeducatiu/va

Casal en família i CaixaProinfància
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