Tècnic/a Superior de Gestió del Coneixement
FORMACIÓ
Titulació universitària, preferentment en l’àmbit social.
Es valorarà estudis d’especialització en intervenció socioeducativa amb infants, joves i/o famílies, i/o en
disseny i avaluació de projectes i sistemes de qualitat.

COMPETÈNCIES
Capacitat per a trobar, relacionar i estructurar informació provinent de diverses fonts, integrar idees i
coneixements
Comunicació eficaç, oral i escrita
Elevada capacitat d’Organització i Planificació
Orientació a resultats
Capacitat per dinamitzar processos i grups de treball
Treball en equip i col·laboració
Dinamisme, iniciativa i innovació

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
Domini Informàtic del paquet Office i experiència en aplicacions informàtiques de gestió de dades.
Experiència en intervenció directa amb població en situació de risc social
Expertesa teòrica i metodològica en projectes d’intervenció socioeducativa amb persones en situació de
vulnerabilitat i/o risc social

FEINA
Millorar, elaborar i implementar guies, procediments i eines d’avaluació sobre l’atenció a la infància, família
i joves en risc duta a terme a l’entitat.
Acompanyar els equips educatius en la implementació del model d’atenció a les persones de l’entitat i dels
programes transversals.
Planificar, acompanyar i dirigir processos d’intercanvi i construcció de coneixement i d’innovació.
Treballar col·laborativament amb responsables de projectes i altres departaments.
Proporcionar suport als encàrrecs propis de la Direcció Tècnica.

HORARI 40h setmanals, de dilluns a divendres
SOU BRUT 2.038,06 € bruts mensuals per 12 pagues.
ESPECIFICITATS CONTRACTE Contracte laboral vinculat a una substitució per maternitat (previsió
fins desembre 2021)
INCORPORACIÓ Immediata

ALTRES

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
No es podran respondre consultes particulars o específiques.
Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
Només es donarà resposta als candidats entrevistats.

Enviar el currículum abans del 22/02/2021 en document adjunt en format Word o PDF amb la
referència 2102TSGR a l’assumpte, a rh022@casaldelsinfants.org

