Convocatòria de places de
Monitors/es
Monitors/es d’Activitats en el Lleure Infantil i Juvenil
Juvenil per Camps de Treball 2018
2018
Benvolgudes i benvolguts,
Ens plau informar-vos que obrim convocatòria per tal de cobrir places de monitors/es d’activitats en el
lleure infantil i juvenil per camps de treball gestionats per la Fundació Escolta Josep Carol. A
continuació, us detallem les condicions generals de les places.

Descripció del lloc de treball
La persona contractada s’encarregarà principalment de:
•
•
•
•
•

Participar en l’elaboració del projecte, l’execució i l’avaluació dels seus objectius.
Participar de les reunions de l’equip educatiu.
Coordinar i dinamitzar el grup de joves participants.
Vetllar pel bon funcionament de les activitats programades així com del material i infraestructures.
Ser el referent educatiu del grup de joves.

Requisits
•
•
•
•

Diploma de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
Tenir disponibilitat del 26 de juny al 16 d’agost de 2017.
Disposar de carnet de conduir B1.
Tenir expedit i en vigor el certificat de delictes sexuals, requerit per la “Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescència” en relació a les persones que
tenen contacte habitual amb menors.

Es valorarà
•
•
•
•
•
•
•

Tenir o estar cursant formació relacionada amb l’àmbit de l’educació, les ciències socials o ambientals.
Tenir el Diploma de Director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
Disposar del nivell First d’anglès.
Experiència com a monitor/a en activitats similars.
Capacitat de treball en equip.
Capacitat comunicativa i de relació interpersonal.
Es valorarà pertànyer a algun AE d’Escoltes Catalans i tenir experiència portant les unitats de pioners i
clan.

S’ofereix




Jornada de treball a temps complet.
Contracte de treball de durada determinada per la realització del Camp de Treball.
Retribució segons 3r Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a serveiseducatius@josepcarol.cat
La data límit per respondre serà el 8 de juny de 2018.

