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OFERTA TÈCNIC/-CA de projectes d’educació per a la justícia global.
Suplència maternal més excedència

FUNDACIÓ AKWABA
- Data límit de presentació: 1 de setembre de 2021
- Funcions: Tècnic/-a d’educació per a la justícia global
- Objectiu de la plaça:
La Fundació Akwaba és una ONGD amb 29 anys d’experiència que treballa en projectes
d’acollida i formació, participació comunitària i alfabetització digital i educació per a la justícia
global a Catalunya.
Des de l’àrea d’Educació per a la justícia global (EpJG) duem a terme projectes i accions de
sensibilització i educació de curta i llarga durada en centres d’educació formal i no formal, en
l’àmbit dels drets humans, el gènere, la interculturalitat, la cultura de pau i el medi ambient, des
de metodologies participatives com la Investigació Acció Participació i l’aprenentatge servei per
fomentar la participació comunitària i la justícia global a la ciutadania, especialment a infants,
joves i professorat.
Data límit de presentació: Dimecres, 01 Setembre 2021
Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Referència de la plaça: Oferta Tècnic/-a EpJG
Funcions:
· Execució, seguiment econòmic i tècnic, avaluació i justificació de la campanya educativa
“Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l’escola i al món”.
. Formulació i presentació de sol·licituds de subvencions a administracions públiques de la
campanya d’interculturalitat i sostenibilitat econòmica i social “COMunitats: relacions
sostenibles a l’escola i al món”.
· Coordinació de les activitats del catàleg Talleritza’t.
· Coordinar l’equip tècnic, pràcticums i equip de talleristes de l’àrea d’EpJG.
·Interlocució amb institucions i entitats socials en el marc de l’execució de projectes i
activitats d’EpJG; participació en grups de treballs, xarxes i plataformes.
· Assistència a les reunions d’equip i seguiment amb la coordinadora de l’entitat.
Requisits:
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· Llicenciatura o grau en l’àmbit de les Ciències Socials o Ciències de l’Educació
· Coneixements i experiència en la gestió de projectes d’EpJG (especialment Teoria del canvi
i EGIBDH)
· Experiència de treball en ONGD i en projectes d’Educació per a la Justícia Global.
· Coneixements d’ofimàtica (Windows i Excel), de wordpress i xarxes socials.
· Capacitat de comunicació oral i escrita de llengua catalana i castellana
· Capacitat de gestió d’equips de persones
Es valorarà:
· Capacitats personals: empatia, pro activitat, capacitat resolutiva i treball autònom i en
equip
· Formació en cooperació, educació per al desenvolupament o justícia global, gènere, ètica
de la cura, drets humans, interculturalitat i /o medi ambient.
· Carnet de conduir
· Flexibilitat horària
· Residència a l’Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat o Barcelonès.
· Afinitat amb els valors de l’entitat: solidaritat, diversitat, coresponsabilitat, equitat de
gènere i pensament crític
Condicions de la plaça:
· Contracte a temps parcial : 30h.
· Suplència maternal més excedència: inici contracte 1 d’octubre de 2021 fins juny 2022
· Horari matins de dilluns a divendres amb flexibilitat en funció de les necessitats dels
projectes
· Adreça del lloc de treball: seu de la Fundació Akwaba, c/Llobregat 145, baix i
desplaçaments a centres educatius i jornades segons necessitats del projecte.
· Retribució segons el conveni d’acció social i ciutadania (1.474,23€ bruts jornada completa)
. Categoria: C (diplomades i llicenciades)
Informació requerida:
· Carta de motivació d’una pàgina i currículum vitae detallat
· Enviar tota la documentació a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
amb l’assumpte: “Oferta Tècnic/-a EpJG”. Una vegada realitzada la selecció prèvia l’entitat
es posarà en contacte amb el candidat/a.
Organitza: Fundació Akwaba
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