
CONVOCATÒRIA LABORAL PER TÈCNIC/A
D'EDUCACIÓ DE PONENT COOPERA - 
ATENEU COOPERATIU DE PONENT
TASQUES
- Realització de tallers sobre ESS i cooperativisme als centres educatius de secundària i educació post-obligatòria
- Acompanyar la creació de cooperatives d’alumnes als centres educatius de secundària i educació post-obligatòria
- Dinamitzar taules de treball de professorat de secundària, educació post-obligatòria i universitària
- Acompanyament a alumnes que realitzin els seus treballs finals, pràctiques, projectes d’aprenentatge i servei 
o servei comunitàri a projectes d’economia social i solidària vinculats a Ponent Coopera
- Col·laborar en l’organització del curs d’especialització en ESS de la UdL
- Elaboració de recursos sobre ESS i cooperativisme dirigits al professorat de secundària i educació 
post-obligatòria i recull de recursos existents.

S'OFEREIX
- Contracte temporal d’obra i servei a mitja jornada (20 hores a la setmana)
- De novembre 2020 a octubre 2021 amb possibilitat de continuïtat
- Salari brut mensual per 12 pagues: 939€ 
- Desplaçaments necessaris per motius de feina es pagaran a 0,19 €/km

PERFIL
- Experiència en matèria d'economia solidària i cooperativisme
- Experiència en formació reglada o en el lleure juvenil
- Coneixement de les entitats d’ESS i cooperatives de Ponent
- Domini del català parlat i escrit
- Domini dels paquets informàtics estàndards
- Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle

VALORABLE
- Titulació Universitària de Grau o equivalent en Pedagogia, Educació Social o similars.
- Titulació de cicle formatiu en Animació Sociocultural, Tècnic d’Educació Infantil o similars.
- Titulació de monitor/a o director/a en el lleure
- Experiència en les funcions descrites

COMPETÈNCIES
- Treball en equip i treball en xarxa
- Iniciativa i autonomia en el treball
- Flexibilitat i gestió del canvi
- Planificació i organització
- Habilitats de comunicació en públic i relacionals

REBUDA DE CURRÍCULUMS
FINS AL 30 DE SETEMBRE A: 
acapdevila@ponentcoopera.cat


