PERFIL OFERTA DE FEINA
DADES DE L’ENTITAT
Nom: Fons Menorquí de Cooperació
Adreça: C/de la Pau, 21, baixos
Localitat: Ferreries
Província: Illes Balears
Codi postal: 07750
Telèfon: 971.37.35.09
E-mail: fons@fonsmenorqui.org
DADES DEL LLOC OFERT
Ocupació: Tècnica en Educació per a la Ciutadania Global
Localitat del lloc de treball: Ferreries
Funcions i tasques del lloc de treball:
1. Disseny, execució i avaluació de processos i projectes d’Educació per a la Ciutadania
Global
2. Comunicació del Fons Menorquí
3. Suport a altres àrees
Tipus de contracte: interinitat (per cobertura de plaça en excedència)
Durada: sis mesos
Salari brut: 1.650€ (bruts)
Jornada: 35 hores setmanals
Horari: Matins (amb disponibilitat de capvespres segons necessitats de feina)
Data d’incorporació: 14 de gener del 2019

PERFIL DE LES PERSONES CANDIDATES
Titulació acadèmica: estudis universitaris en l’àmbit social
Idiomes: castellà i català
Coneixements d’informàtica: paquet office i xarxes socials
Estar en disposició del carnet de conduir i vehicle propi
Altres coneixements:
1.
2.
3.
4.

Es valoraran coneixements específics sobre educació per a la ciutadania global
Es valorarà experiència i formació en la formulació, seguiment i avaluació de projectes
Es valorarà experiència i formació en la facilitació i dinamització de grups
Es valorarà experiència i formació en comunicació per a la transformació social

PROCEDIMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
1. Es requereix comptar amb titulació universitària dins l’àmbit social i domini del castellà i
català.
Per continuar amb el procés de selecció, la persona candidata ha de comptar amb aquests
dos requisits.
2. Es valorarà el currículum d’acord als següents criteris que es puntuaran amb un màxim de
punts cadascun, segons s’indica a continuació:
a. Coneixements específics sobre educació per a la ciutadania global (5)
b. Experiència i formació en formulació, seguiment i avaluació de projectes (3)
c. Experiència i formació en la facilitació i dinamització de grups (4)
d. Experiència i formació en comunicació per a la transformació social (3)
Per continuar amb el procés de selecció i fer l’entrevista, la valoració del currículum ha de
ser d’un mínim de 8 punts.
3. Entrevista. Es valoraran els següents elements:
e. Treball en equip (3’5)
f. Habilitats per a la facilitació de grups (3’5)
g. Coneixement del Fons i la tasca que realitza (4)
h. Coneixement i participació en el tercer sector i/o en els moviments socials de
Menorca (2)

i.

Carta de motivació (2)

Es triarà la persona que hagi obtingut major puntuació en l’entrevista. En cas d’empat, es
triarà la persona que hagi tingut major punts en el currículum.

S’enviaran els currículums al mail indicat fins el dia 4 de gener. El procés de selecció es durà a
terme del 7 a l’11 de gener. Les persones seleccionades seran citades per a l’entrevista abans
del dia 9 de gener. S’informarà a totes les persones candidates dels resultats del seu procés de
valoració.

