Oferta Laboral - Bosco Global
Incorporació d'una persona tècnica a la Seu de Barcelona de Bosco Global
Bosco Global necessita incorporar una persona com a tècnica a la seu de Barcelona amb
funcions d'Educació per al Desenvolupament i Voluntariat, obrint un procés de selecció de
candidatures exclusivament mitjançant l'enviament de currículums al correu electrònic
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat
per veure-la.
A més dels requisits que a continuació s'exposen, la persona candidata ha d'assumir plenament
la Missió, Visió i Valors de Bosco Global (veure a www.boscoglobal.org)
Data límit de presentació: Dimecres, 25 Agost 2021
Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Funcions:
Dedicació compartida en les àrees d'Educació per al Desenvolupament i de
Voluntariat.
Execució d'intervencions educactivas i de sensibilització.
Gestió, seguiment i avaluació tècnica i econòmica dels projectes.
Formació i acompanyament de processos de persones voluntàries.
Requisits:
Formació:
Titulació universitària relacionada amb l'àmbit educativo-social.
Formació específica en Educació per al Desenvolupament.
Coneixement de l'enfocament basat en Drets i de gènere, així com de la Teoria del
Canvi.
Es valorarà coneixements sobre prevenció en discursos d'odi.
Experiència:
Valorable lloc similar.
Gestió de projectes d'Educació per al Desenvolupament i Voluntariat.
Acompanyament en processos de voluntariat.
Valorable experiència en l'àmbit educatiu i/o social.
Coneixements informàtics i eines digitals.
Habilitats socials:
Capacitat de treball en equip i lideratge.
Capacitat per parlar en públic.
Capacitat d'organització i gestió.
Facilitat en les relacions interpersonals.
Iniciativa, dinamisme, creativitat i adaptació al canvi.
Condicions de la plaça:
Relació laboral:
25 hores (15 a EpD i 10 a Voluntariat).
Contracte per obra i servei.
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Categoria 1a del Conveni Col·lectiu Estatal del sector d'acció i intervenció social al
qual està acollida l'entitat.
Incorporació, inici de setembre de 2021.
Àmbit geogràfic:
Treball a la seu de Barcelona amb disponibilitat per desplaçar-se per Catalunya i
esporàdicament per la resta del territori de l'organització.
Valorable disposar de vehicle propi i carnet de conduir B1.
Informació requerida:
La recepció del currículum es realitzarà fins el 25 de agost de 2021 a les 10,00 hores,
exclusivament mitjançant correu electrònic. En cas de ser preseleccionada la candidatura,
es contactarà telefònicament per establir el procés d'entrevistes.
Organitza: Bosco Global

