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Aquesta contractació es porta a terme amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) en el marc del Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la
coproducció de serveis (ApropAMB), amb la finalitat del qual és afavorir les iniciatives
municipals complementàries a la resta de mesures existents, per combatre els efectes de
l'actual crisi social, econòmica, sanitària i de seguretat en el conjunt de la ciutadania, i, en
especial, en els col·lectius més vulnerables, el petit teixit productiu i de serveis de proximitat, i
el teixit social econòmic local més afectat per aquesta situació;
1 COORDINADOR / A DEL PROJECTE “INTERVENCIÓ JUVENIL AL CARRER”
ES REQUEREIX:





Tenir 18 anys complerts.
Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya.
Constar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Estar en possessió d’una titulació de Grau en Educació Social o equivalent.

A VALORAR:




Experiència en treball amb joves i adolescents.
Experiència en treball comunitari i participació.
Formació especifica en l'àmbit de joventut i adolescència.

S’OFEREIX:






Contracte de 12 mesos de durada.
Horari: de dilluns a dissabtes, en horari preferentment de tardes.
Jornada: 1.647 hores anuals (jornada completa).
Salari: 1.971,08 € bruts mensuals.
Incorporació a abril de 2021.

LA PERSONA SELECCIONADA S’ENCARREGARÀ ENTRE D'ALTRES, DE:







Coordinació tècnica de l’equip d’intervenció al carrer i que té com objecte el coneixement
directe de preferències i necessitats dels i les joves de la població i la seva conversió en
accions incorporant.
Planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar el projecte d’”Intervenció juvenil al carrer”
en tots els seus aspectes, representant interna i externament als mateixos, assumint la
creació, control i dinamització de l'equip de personal.
Centralitzar les recomanacions d’actuacions i col·laboracions amb altres àmbits de
l’organització municipal.
Elaborar informes i memòries respecte al projecte.
Seguiment de les bases de dades respecte al seguiment de les actuacions.
Qualsevol altra funció relacionada amb l'actuació amb joves i adolescents a espais públics i
espais vinculats al projecte.

Les persones interessades podran presentar-se via telemàtica a través del portal de tràmits de
l'ajuntament: www.santboi.cat/GuiadeTràmits. Per finalitzar el tràmit online caldrà adjuntar
còpia del DNI, Currículum Vitae, còpia del títol requerit, còpia del certificat del nivell C de
català, informe de vida laboral i documentació acreditativa en situació d’atur. De les instàncies
rebudes es farà una primera selecció segons la formació i l'experiència de les persones
interessades. S'iniciarà un procés de selecció només amb les candidatures que s'ajustin al
perfil.

