CONVOCATÒRIA DE PLAÇA DE TÈCNIC/A COMUNITÀRIA DINS L’ÀMBIT SOCIOEDUCATIU AL BARRI
DEL RAVAL, BARCELONA

FUNDACIÓ TOT RAVAL
La Fundació Tot Raval és una plataforma formada per una cinquantena d’entitats socials, centres
educatius, institucions culturals, associacions comercials i persones vinculades al Raval que treballem
per millorar la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida al barri.
La finalitat de l’àmbit socioeducatiu és promoure l’equitat i la qualitat educativa al Raval mitjançant
la dinamització d’espais i projectes comunitaris participats pel màxim d’actors implicats en aquest
procés.
FUNCIONS
- Dinamització i gestió del procés comunitari de l’àmbit socioeducatiu de la Fundació Tot Raval:
contacte amb els agents clau, cerca i implementació d’estratègies de treball en xarxa, coordinació
i articulació amb els recursos del territori, dinamització de les reunions i espais de treball,
elaboració d’indicadors de seguiment i avaluació, etc.
- Gestió dels projectes relatius a l’àmbit socioeducatiu com el projecte “Apadrina el teu Equipament”
i/o aquells que es derivin del Grup d’educació comunitària del Raval i d’altres projectes vinculats a
l’àmbit socioeducatiu de la Fundació.
- Elaboració de memòries per a les subvencions i d’altres fonts de finançament.
- Coordinació i treball conjunt amb la persona responsable de l’àmbit socioeducatiu de la Fundació
i l’equip de la resta d’àmbits de l’entitat (salut, cultura, laboral, etc.).

REQUISITS
- Formació universitària en el camp de les ciències socials i/o ciències de l’educació.
- Acreditar formació i quatre anys d’experiència en treball comunitari en l’àmbit socioeducatiu.
- Experiència en dinamització de grups de treball.
- Imprescindible un nivell alt de català (nivell C), de castellà i d’anglès.
- Capacitat de treball en equip, iniciativa i proactivitat.
ES VALORARÀ
- Experiència en la gestió i realització de projectes europeus.
- Coneixement i experiència en el teixit associatiu.
- Experiència en treball amb perspectiva de gènere.
- Coneixement del barri del Raval, del moviment associatiu i de les entitats socials i agents econòmics
del territori.
- Coneixements de llengües parlades per les comunitats culturals del Raval com l’urdú, el tagàlog, el
bengalí o l’àrab.

CONDICIONS LABORALS
- Jornada completa de 37,5 hores setmanals.
- Salari segons barem de l’entitat.
- Contracte inicial per obra i servei amb possibilitats de consolidació.
- Lloc de treball: Fundació Tot Raval. Barri del Raval, Barcelona.

Els interessats i les interessades hauran de fer arribar el seu currículum (màxim dues
planes) abans del proper 27 d’abril de 2021 per correu electrònic a seleccio@totraval.org,
indicant a l’assumpte “Convocatòria plaça de tècnic/a comunitària àmbit socioeducatiu”.

