ANIMADOR/A JUVENIL VENTE PA’KÁ
La Fundació Marianao és una entitat que, des de l’any 1985, desenvolupa projectes socials i
educatius al servei de tota la comunitat, treballant de manera preferent amb aquelles
persones que pateixen situacions de vulnerabilitat social a partir d’un model d’atenció integral
i socialitzador. El seu àmbit d’intervenció preferent és la realitat local de Sant Boi de Llobregat i
la comarca del Baix Llobregat.
Es convoca plaça d’animador juvenil per desenvolupar tasques de caire sociocultural al
projecte VpK. El VpK és un projecte d'oci nocturn alternatiu per joves de 15 a 35 anys, amb
l'objectiu de promocionar un oci saludable, transformador i autogestionat pels mateixos joves.
La incorporació és immediata.
FUNCIONS
‐ Disseny, planificació, execució i avaluació del Pla d’Activitats, (culturals i esportives)
‐ Oferir l’acompanyament necessari als participants en el projecte.
‐ Atendre i oferir resposta a aquelles demandes que les persones realitzin, en el context
del projecte.
‐ Obertura, dinamització i tancament dels espais de la ciutat que esdevenen els centres
d’activitat del projecte.
‐ Gestions referides al procés de qualitat del projecte (registres d’activitats, avaluació
d’objectius, utilització eina de seguiment).
REQUISITS
‐ Formació superior en l’àmbit sociocultural i esportiu: Tècnic d’animació sociocultural,
Tècnic d’integració Social, Tècnic d’activitats físico i esportives.
‐ Capacitació específica o experiència prèvia en l’àmbit de treball amb joves.
‐ Certificat d’antecedents penals negatiu
ES VALORARÀ
‐ Formació en altres estudis superiors dels àmbits social i educatiu.
‐ Motivació per treballar en entitats de caire social.
‐ L’experiència que pugui acreditar en l’àmbit socioeducatiu, formatiu, lleure...
‐ Carnet de monitor/a o director/a del temps de lleure.
‐ Preferentment de Sant Boi de Llobregat, i especialment del barri Marianao.
S’OFEREIX
Contracte obra i/o servei
Incorporació: Immediata
Jornada i horari: Jornada parcial 25 hores, tardes de dilluns a divendres i caps de setmana durant la
fase d’activitats.

Categoria professional: Animador/a
Sou: 1050€ bruts mensuals (12 pagues)
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Bon entorn i clima laboral.
Vigència: l’oferta és vigent fins 12 de setembre 2019
Les persones interessades poden presentar currículum i carta de motivació a l’adreça
electrònica ofertaeducacio@marianao.net. Persona referent de l’oferta: Miriam Rodríguez.

FUNDACIÓ MARIANAO | 93 630 30 62 | www.marianao.net | Pl. Joan N. Garcia-Nieto, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat

