CONVOCATÒRIA LABORAL
Educadora social per al projecte Kn60lab

Descripció del lloc de treball
L’Esberla SCCL busquem una educadora social (per tal de garantir la paritat de l’equip educatiu) a 15
hores/setmana, segons conveni d’Acció Social, per treballar en projecte de participació i construcció
comunitària juvenil al Raval en un equipament a peu de carrer.
Horaris: dimarts, dijous i divendres de 17h a 20:30h, dijous al matí i flexibilitat per algun altre matí per
trobades comunitàries.
Es valorarà: ser veïna del Raval, tenir entre 22 i 28 anys, experiència en intervenció amb joves, intervenció al
carrer i formació o experiència en prevenció de violències interseccionals (feminisme, antiracisme,
LGTBIQ+,...).
Envieu CV a kn60lab@esberla.cat
Principals funcions:
•

Intervenció directe amb els i les joves a peu de carrer, al mòdol kn60lab, espai públic adjacent o
possibles activitats puntuals a altres espais dels barris.

•

Dinamització del mòdul de la rambla del Raval. Obertura i tancament del mòdul.

•

Donar suport i acompanyament a les activitats, tallers i projectes que es generin des dels propis joves
a kn60lab i coordinació amb els possibles col·laboradors necessaris segons projectes.

•

Dinamització i facilitació de processos de participació i empoderament juvenil associats a la
visibilització i prevenció de les violències que travessen als i les joves del Raval.

•

Participació a les comissions dels diferents espais comunitaris del barri vinculats a joves.

•

Preparació, seguiment i valoració de la intervenció directe amb els i les joves.

•

Participació en reunions de coordinació internes: coordinacions socioeducatives, de seguiment del
projecte i emocionals.

• Generació de documentació (informes, actes, projectes etc).
Perfil requerit (imprescindible que quedi reflectit al CV)

•

Experiència en intervenció amb joves i intervenció a peu de carrer

•

Preferiblement ser veïna del Raval o amb coneixement de la vida comunitària del Raval, entre els 22 i
28 anys.

•

Formació o experiència en acompanyament respectuós de projectes autogestionats i empoderament
juvenil.

•

Formació o experiència en prevenció i visibilització de les violències interseccionals (feminismes,
antirracisme, LGBTIQ +, ...)

•

Flexibilitat horària

S’ofereix:
•

Contracte laboral de mitjans de setembre 2019 fins el 29 de febrer 2020.

•

Jornada laboral de 15 hores a la setmana.
Dimarts, dijous i divendres de 17 a 20,30 h (10,5 hores d’intervenció directa).
La resta de 4 hores són de reunions, coordinació i trobades comunitàries en horaris de matí.

•

Categoria laboral de Categoria C Diplomats del Conveni Acció Social.

•

Sou segons categoria C Diplomats del Conveni d’Acció Social de Catalunya.

•

Lloc de treball: Rambla del Raval- Barcelona.

Data límit de recepció de currículums:
Per formalitzar la candidatura cal enviar el currículum i una carta de motivació a kn60lab@esberla.cat abans
del dia 5 de setembre de 2019 .

