Projecció internacional - Associació de Mestres Rosa
Sensat
Enviar CV's a ofertatreball2019@rosasensat.orgfins el 20-10-2019
L’Associació de Mestres Rosa Sensat ha obert un termini per a la presentació de
currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de gestor de projectes internacionals
a través d’un programa de Garantia Juvenil finançat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu. Aquesta persona serà l’encarregada de:
● Donar una projecció internacional de la web, eines i canals de comunicació
de l’Associació.
● Difondre internacionalment les nostres activitats i de les publicacions.
● Mantenir i actualitzar una base de dades de contactes de persones i entitats
internacionals.
El termini per presentar candidatura finalitza el dia 20 d’octubre de 2019. Els
currículums els heu de fer arribar a ofertatreball2019@rosasensat.org indicant en
l’assumpte del missatge la següent referència: “gestor de projectes internacionals”.
Tasques i funcions
●
●
●
●
●
●

Definir objectius, continguts, metodologia i avaluació.
Cercar i facilitar els recursos necessaris per dur-les a terme.
Suport durant les activitats programades.
Fer seguiment de les activitats.
Fer la memòria dels projectes i les activitats.
Recerca d'iniciatives i projectes europeus i internacionals relacionats amb els
objectius de l’Associació i potenciar els propis.

Pel desenvolupament d’aquestes tasques serà necessari treballar amb programari
propi de l’entitat i amb tota l’oferta d’eines col·laboratives que desenvolupa google.
Requisits
● Estudis universitaris de Periodisme i Comunicació (en aquest cas es valorarà
que el grau cursat hagi estat de mestre)
● És important tenir habilitats per al treball amb eines ofimàtiques.
● Coneixement de llengües (català, castellà, anglès i altres idiomes).
● Algunes vegades hi ha activitats que es desenvolupen en cap de setmana
(normalment en dissabte matí)
● Menor de 30 anys
● Inscrit com a beneficiari del Programa de Garantia Juvenil i com a demandant
d’ocupació al SOC
● Nivell superior de català i castellà i coneixement d’altres idiomes

● No haver estat contractat en les convocatòries anteriors del programa “Joves
en pràctiques” del Programa de Garantia Juvenil
Es valorarà
●
●
●
●
●
●
●
●

Planificació i organització
Treball en equip i cooperació.
Aprenentatge i aplicació de nous coneixements.
Flexibilitat i gestió del canvi.
Competències comunicatives.
Competències digitals.
Creativitat.
Iniciativa.

S’ofereix
● Contracte laboral en pràctiques a jornada complerta
● Jornada de 38 hores setmanals
○ Dilluns de 8.30 a 15h
○ Dimarts-Dijous de 9 a 14.15 i de 15 a 19.30h
○ Dimecres i Divendres de 9 a 15h
amb excepcions en funció de la programació d’activitats
● Salari brut de 1.450 € mensuals aproximadament (pagues extres
prorratejades).
● Durada del contracte: 6 mesos
● Lloc de treball habitual: Barcelona
● Incorporació immediata

