Convocatòria d’una plaça
de Coordinador/a de projectes
de la Fundació Escolta Josep Carol
La Fundació Escolta Josep Carol obre concurs per tal de cobrir una plaça de Coordinador/a de
projectes pedagògics.
edagògics
A continuació, us detallem les condicions generals de la plaça:
Funcions
 Coordinació pedagògica i tècnica dels projectes educatius assignats i adreçats a infants
i/o joves.
 Gestió i lideratge dels equips educatius dels projectes assignats.
 Detecció de necessitats formatives dels equips socioeducatius.
 Relació amb els clients.
 Suport al departament en l’elaboració de nous projectes socioeducatius.
 Elaboració i revisió de memòries, indicadors, objectius, programes i pressupostos.
Requisits
 Formació superior relacionada amb l’educació.
 Experiència en la coordinació d’activitats juvenils i d’educació en el lleure.
 Experiència en la redacció i disseny de programes i propostes socioeducatives.
 Coneixement en polítiques d’Infància i Joventut.
 Capacitat de lideratge, flexibilitat i autogestió del temps.
 Capacitat de comunicació interpersonal i de resolució de conflictes.
 Coneixements informàtics a nivell d’usuari de l’entorn Microsoft Office.
 Català i castellà.
Es valorarà
 Experiència en el Tercer Sector i/o en l’associacionisme juvenil.
 Experiència en la redacció i preparació de projectes per licitacions públiques i
subvencions.
 Nivell first d’anglès.
 Disposar de carnet de conduir B i vehicle propi.
Condicions Laborals
 Jornada de 30 hores setmanals (horari a convenir).
 Contracte laboral estable.
 Categoria professional de Coordinador/a de projectes pedagògics i de lleure (segons
Conveni Col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya).
 Retribució bruta anual segons el que estableix el Conveni Col·lectiu.
 Incorporació prevista per a setembre de 2015.
Els/Les interessats/des hauran de fer arribar el seu currículum a la seu de la Fundació Escolta Josep
Carol, fent referència a la plaça al correu electrònic acortes@josepcarol.cat . La data límit de
lliurament de currículums serà el proper 13 de setembre de 2015
2015. Per a més informació, podeu trucar
al telèfon 93 268 91 11 i preguntar per Ana Cortés.

