CONVOCATÒRIA DE PLACES DE MONITOR/ES I DIRECTOR/ES PER A LA DINAMITZACIÓ
D’ACTIVITATS PER A ADOLESCENTS I JOVES Al DISTRICTE DE NOU BARRIS
Benvolgudes i benvolguts,
ens plau informar-vos que obrim convocatòria de places per a la dinamització d’activitats
per adolescents i joves als barris de Turó de la Peira, can peguera i prosperitat, del districte
de Nou Barris.
Descripció del lloc de treball
Les persones contractades s’encarregaran principalment de:
 Vetllar pel bon funcionament de projecte i assoliment dels objectius proposats en
cadascuna de les activitats.


Informar, promoure l’activitat i resoldre dubtes entre els agents comunitaris
susceptibles de derivar adolescents i joves (Serveis Socials, Centres Oberts, Casals
Infantils, entitats socials i de lleure, etc.) així com entre els i les pròpies joves que
mostrin interès en participar-hi.

 Esdevenir persones de referència per als i les adolescents i joves en el
desenvolupament de les activitats.
 Gestionar de les incidències que es puguin produir en el marc del desenvolupament
del casal.
 Elaborar els informes periòdics i la memòria final del projecte


Desenvolupar, en cas que sigui necessari, el protocol de gestió de casos COVID-19
d’acord amb les mesures sanitàries vigents en el moment de desenvolupament del
projecte.

 Vetllar pel compliment dels protocols higiènics i sanitaris que estableixin les autoritats
sanitàries en relació a la COVID-19.
 Promoure la generació d’espais de confiança i coneixença entre les persones
participants

Requisits
 Diploma de Monitor/a o Director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
 Capacitat per la resolució de conflictes.
 Bon nivell de català i castellà parlat i escrit.
 Tenir expedit i en vigor el certificat de delictes sexuals
 Experiència com a monitor/a i director/a en activitats similars.
 Capacitat comunicativa i de relació interpersonal.
 Experiència de treball amb joves

S’ofereix:
 Jornada parcial de tarda, 20 hores setmanals (de dilluns a divendres)
 Contracte laboral d’obra i servei fins el 29 d’agost
 Incorporació a partir del 30 de juny
 Retribució segons 3r Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i
Sociocultural de Catalunya + 10% d’augment
Els/les

interessats/des

hauran

d’enviar

el

coordinacioserveis@josepcarol.cat
La data límit per respondre serà el 20 de juny de 2021.

seu

currículum

al

correu

