EDUCADOR/A – FORMADOR/A PEL
PROJECTE PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

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.
La Fundació Marianao convoca una plaça d’educador/a per a desenvolupar tasques de caire
formatiu al Programa de Formació i Inserció.

FUNCIONS









Conduir accions formatives en l’àmbit d’auxiliar d’activitats d’oficina i de serveis
administratius general.
Dissenyar, planificar, executar i avaluar les accions formatives.
Generar espais d’aprenentatge dinàmics i participatius.
Gestionar la plataforma telemàtica del curs.
Elaborar, planificar i avaluar itineraris individualitzats de formació amb els joves.
Responsable de l’organització i manteniment de materials i espais.
Control i resolució d’incidències.
Coordinació amb els membres de l’equip educatiu del projecte.

REQUISITS




Grau en Pedagogia, Educació Social, Psicopedagogia o Magisteri.
Formació en l’àmbit administració (Tècnic Superior Administració o 2 anys d’experiència
en el sector Administratiu)
Experiència en el treball amb joves.

S’OFEREIX
Contracte obra i/o servei
Incorporació: setembre de 2018.
Jornada i horari: 40 hores setmanals, tots els matins i tres tardes.
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Categoria professional: tècnic mig d’acord al conveni laboral de la Fundació Marianao.
Sou: 20.300 euros bruts anuals.
Bon entorn i clima laboral.
Vigència: l’oferta és vigent fins el 10 de setembre de 2018.

Les persones interessades poden presentar currículum i carta de motivació a l’adreça
electrònica inclusio@marianao.net. Persona referent de l’oferta Noemí Martínez.
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