PROGRAMA: Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil
1. Lloc de treball: TÈCNIC/A DE SUPORT A PROJECTES IGUALTAT
2. Funcions i tasques:
 Gestió tècnica del concurs Piula contra les violències masclistes: calendarització
de les activitats, difusió i gestió de les xarxes socials, visites i tallers de
sensibilització a escoles i instituts), difusió del concurs, organització i logística de
les accions.
 Disseny de la proposta, elaboració del projecte i implementació per dur a terme en
dates commemoratives com el 25 de novembre (Dia contra la violència masclista),
8 de març (Dia de les Dones), 18 de desembre (Dia del Migrant) o dates LGTBI.
Propostes orientades al personal del consell comarcal, dels ajuntaments de menys
de 20.000 habitants i ciutadania, com per exemple un ‘Escape room’, exposicions,
etc.
 Disseny, elaboració i implementació d’accions de mapeig del territori, per un espai
públic inclusiu i lliure de violències masclistes.
 Suport a programes socials de l’àrea (LGTBI+, Igualtat, Asil i Refugi, entitats, etc.).
 Gestió administrativa de contractacions i convenis de col·laboració referents als
programes socials de l'àrea.
 Aquelles altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes per raó del lloc de treball
i/o programa específic.
 Mantenir els contactes pertinents amb altres àrees del propi Consell així com altres
organismes i/o institucions per tal de realitzar adequadament les tasques
assignades.
 Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els
equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i
la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 Aquelles altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes per raó del lloc de treball
i/o programa específic.
3. Perfil professional:
 Grau o equivalent en estudis universitaris en Sociologia, Antropologia Social i
Cultural, Psicologia, Pedagogia, Treball Social, Educació Social, o altres titulacions
en ciències socials afins.
 Imprescindible Nivell C de català.
 Gestió mitjana-alta de xarxes socials.
 Gestió mitjana-alta d’eines informàtiques (excel, adobe acrobat, lucidchartfluxogrames, projectlibre, aplicacions/programaris de gestió de projectes,...).
 Coneixement en gestió de projectes socials i comunitaris.
 Coneixement de metodologies d’innovació i experimentació social. Design thinking,
tècniques de creativitat i participatives.
 Capacitat de redacció, anàlisi, organització i planificació.
 Capacitat de gestió administrativa.
4. Requisits generals persones joves:
- Edat: Major 16 anys - Menor 30 anys
- Beneficiari/ària del Programa de Garantia Juvenil
- Demandants d'ocupació no ocupades (DONO)
5. Condicions de la contractació:
- Entitat contractant: Consell Comarcal del Vallès Occidental
- Adreça: Crta. N-150 km 15, 08227 Terrassa
- Període de contractació: d'octubre de 2019 - abril 2020 (6 mesos)
- Jornada Completa: 37,50 hores setmanals ( jornada preferent matí)

- Sou: 17.491 € bruts anuals ( perfils tècnics amb grau)
6. Documentació a presentar pels joves:
- Currículum vitae
- Fotocòpia del títol del nivell formatiu
- Fotocòpia que acrediti la inscripció a Garantia Juvenil
- Fotocòpia que acrediti la inscripció a l'Oficina de Treball (DONO)
7. Persona de contacte: Cristina Cruz (cruzfc@ccvoc.cat)
SESSIÓ INFORMATIVA al Consell Comarcal Del Vallès Occidental el proper 20 de
setembre a les 12:00

