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CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES TERRITORIAL
Enginyeria Sense Fronteres és una Organització No Governamental dedicada a la cooperació al
Desenvolupament, que busca posar la tecnologia al servei del desenvolupament per construir una societat
mundial justa i solidària.
A ESF promovem tant projectes i programes de desenvolupament al sud, com accions d’educació,
sensibilització, investigació i incidència al Nord. Totes les nostres accions són possibles gràcies al treball del
voluntariat, el suport de personal contractat i els ajuts que aporten socis, particulars, institucions i
subvencions públiques.

OBJECTIU GENERALS DE LA PLAÇA

Consolidar la relació amb Ajuntaments i entitats i així com afavorir la nova entrada de voluntariat,
centralitzant tots els tallers, espectacles, xerrades i en general tots els materials de difusió i
moure’ls per tot el territori.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

1)

Recopilar/ centralitzar els materials existents de sensibilització (panells d’exposicions,
documentals, etc)

2)

Vetllar pel bon estat dels materials existents, responsabilitzar-se de fer reparacions o
millores en els mateixos, i plantejar la realització de nous materials si s’escau.

3)

Establir contactes amb ajuntaments, organitzacions i altres institucions per a la realització
d’activitats de sensibilització (exposicions, tallers, xerrades, participació en fires, etc.). En
aquest sentit caldrà tant respondre a les demandes rebudes com establir nous contactes
de forma proactiva per a oferir les activitats existents.

4)

Assistència a les reunions mensuals d' alguns dels Ajuntaments arran del territori

5)

Portar el calendari de les diverses activitats a realitzar

6)

Coordinar el voluntariat de l’associació per a la realització de les activitats als diferents
municipis.

7)

Participació en la realització de les activitats (transport, muntatge i desmuntatge,
dinamització d’activitats i xerrades, etc)

8)

Realització de tasques administratives vinculades a les activitats

9)

Suport organització accions formatives (Campament, acollida CASA, Aravada)

PERFIL DEMANAT
El lloc requereix una persona amb sensibilitat envers l’associacionisme i la cooperació internacional, amb
capacitat per a coordinar-se amb diferents grups de treball, aptituds per a les relacions humanes i la feina en
equip, dinàmica i amb iniciativa.
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Es demana:

•

•
•
•
•

Formació Universitària. Especialment a Ciències polítiques, Sociologia, Ciències Ambientals,
Dret o Ciències de la comunicació
Experiència com voluntària d’ESF o organitzacions afins
es valorarà l' interès i motivació per les activitats de sensibilització, campanyes d' incidència d'
ESF, Tecnologies per al Desenvolupament sostenible, cooperació, gènere,
Experiència en dinamització de grups
Motivació vers la formació i el voluntariat
Capacitat per recopilar i sistematitzar
Flexibilitat horària (depenent dels compromisos amb els finançadors, puntualment algun dia del cap

•

de setmana)
Coneixement del territori, especialment la ciutat de Girona

•
•

Imprescindible

•
•
•
•
•

Estar inscrit com a beneficiari del Programa Garantia Juvenil a Catalunya.
Estar inscritcom a persona demandantd'ocupació no ocupada (DONO) al ServeiPúblicd'Ocupació de
Catalunya.
En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol
oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.
Complirelsrequisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
No haverparticipat en les convocatòriesanteriors ni estar contractat per un altre programa de
Garantia Juvenil.

Característiques de l’oferta
Oferta subjecte a la concessió,condicions i finançament de la convocatòria 2018 per a la concessió de
subvencionsdestinades a incentivar la contractació en pràctiques de jovesbeneficiaris del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya:

•
•
•

Contracte de 6 mesos en règim de pràctiques. Jornada completa.
Remuneraciósegons les condicionsestablertes en la subvenció. (aprox 1.385 euros/mes bruts)
Incorporacióabans del 31 d’octubre
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REFERÈNCIES PER CONTACTES
Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions a
organització@esf-cat.org, indicant la referència REF:19/SOC_TERRITORI

DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE CV: 20 d’Octubre de 2019

Barcelona, 7 d’Octubre de 2019

Entenem que al enviar-nos el teu CV, estàs conforme en que el guardem i t'informem de futures
places que tinguem. Les teves dades seran guardades sota la responsabilitat de l’Associació
catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF), amb correu contacta@esf-cat.org i telèfon
933022753, les dades són tractades sota mesures de seguretat i no seran cedides a tercers.
Potsferús del teudret de consulta, cancel·lació, ratificació o supressió de les tevesdades en
qualsevolmomentcontactant-nos, i per mésinformaciópots consultar sobre la nostra política de
protecció de dadesaquí.
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