
 

 

CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA DE TÈCNICA COMUNITÀRIA DE L’ÀMBIT SOCIOLABORAL I 
D’ECONOMIA SOCIAL 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 és promoure l’ocupació i l’economia solidària al barri del Raval a partir de la 

implicació́, corresponsabilitat i treball conjunt de la diversitat d’agents del territori. 

 

FUNCIONS 
- Dinamització i coordinació de la Xarxa Laboral del Raval: dinamització de les reunions, gestió i 

seguiment de les accions acordades, gestió i seguiment dels convenis de col·laboració amb 
empreses, etc. 

- Disseny, dinamització i gestió del procés comunitari per a la promoció de la economia social i 
solidària al Raval: identificació dels agents claus, cerca i implementació d’estratègies de 
coordinació i treball en xarxa, dinamització de les reunions i espais de treball, etc. 

- Coordinació amb les administracions i altres entitats del territori.  
- Promoure el treball en xarxa, la coordinació i l’articulació amb els recursos del territori. 

- Elaboració de memòries per a les subvencions i d’altres fonts de finançament.   

 

REQUISITS 
- Formació universitària en el camp de les ciències socials o similars. 
- Formació i experiència com a mínim en dos dels següents àmbits: treball comunitari, inserció 

laboral i economia social. 

- Experiència en dinamització de grups de treball. 
- Imprescindible un nivell alt de català (corresponent al nivell C) i castellà.  

- Capacitat de treball en equip, iniciativa, proactivitat.  
- Alt domini informàtic. 
 

ES VALORARÀ 
- 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. 

- Nivell alt d’anglès  
 

CONDICIONS LABORALS 
- Jornada de 37,5 hores setmanals. 
- Salari segons barem de l’entitat. 
- Període de contractació de maig a desembre 2017 (substitució temporal). 
- Lloc de treball: Fundació Tot Raval. Barri del Raval, Barcelona. 

  

  

   

  

 

Els interessats i les interessades hauran de fer arribar el seu currículum i la carta de 
motivació abans del 21 de març de 2017 per correu electrònic a seleccio@totraval.org, 
indicant a l’assumpte “Convocatòria plaça de tècnica comunitària àmbit sociolaboral”. 

 

 


