Convocatòria plaça
d’Enfortiment del Voluntariat
Busquem una persona per incorporar-se de forma temporal a
l’equip d’Enginyeria sense Fronteres amb l’objectiu de dinamitzar i
sistematitzar processos d’enfortiment del voluntariat.
Si tens formació universitària i experiència com a voluntària d’ESF o
organitzacions afins així com en dinamització de grups aquesta pot
ser una bona oportunitat.
L’oferta està subjecta al Programa de Garantia Juvenil.
Trobaràs tota la informació en aquest enllaç.
Tens fins al pròxim 18 d’octubre per presentar la teva
candidatura.
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Referència de la plaça: REF:18/SOC_VOLUNTARIAT
Funcions:
1) Recuperació i actualització de protocols de voluntariat
2) Recuperació i actualització de protocols i procediments administratius i de gestió
3) Suport en l’actualització del Mapa de processos
4) Suport en l’actualització i posada en marxa del nou itinerari d’acollida i formació del
voluntariat (FAV)

5) Suport a fires i xerrades
6) Suport organització accions formatives (Campament, acollida CASA, Aravada)
Requisits:
El lloc requereix una persona amb sensibilitat envers l’associacionisme i la cooperació
internacional, amb
capacitat per a coordinar-se amb diferents grups de treball, aptituds per a les relacions
humanes i la feina en
equip, dinàmica i amb iniciativa.
Es demana:
· Formació Universitària
· Experiència com voluntària d’ESF o organitzacions afins
· Experiència en dinamització de grups
· Motivació vers la formació i el voluntariat
· Capacitat per recopilar i sistematitzar
· Flexibilitat horària
Imprescindible
· Estar inscrit com a beneficiari del Programa Garantia Juvenil a Catalunya.
· Estar inscrit com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic
d'Ocupació
de Catalunya.
· En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o
altre títol
oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.
· Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
· No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per un altre
programa de
Garantia Juvenil.
Condicions de la plaça:
Característiques de l’oferta
Oferta subjecte a les condicions i finançament de la convocatòria 2018 per a la concessió
de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de
Garantia Juvenil a
Catalunya:

· Contracte de 6 mesos en règim de pràctiques. Jornada completa.
· Remuneració segons les condicions establertes en la subvenció.
· Incorporació abans del 31 d’octubre
Informació requerida:
REFERÈNCIES PER CONTACTES
Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions a
organització@esf-cat.org, indicant la referència REF:18/SOC_VOLUNTARIAT
DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE CV: 18 d’Octubre de 2018
Organitza: Enginyeria sense Fronteres
Mes informació:
Tota la info al nostre web

