Oferta de Feina al Centre d’Esplai Xixell
Responsable Àrea Social i projectes socioeducatius
Hores setmanals: 20h
Salari segons conveni en Coordinador de projectes pedagògics i de lleure.
Incorporació: Immediata
Horari: A convenir amb l’entitat

El Centre d’Esplai XIXELL
L’Associació Centre d’Esplai Xixell de L’Hospitalet és una entitat sense afany de lucre i amb la
voluntat de servei públic que, des de l’any 1980, treballa en l’educació en el temps de lleure
d’infants, joves i les seves famílies.
La nostra proposta educativa d’esplai parteix d’una filosofia socioeducativa d’educació en valors
i de transformació social, que busca, principalment, la inclusió i cohesió social, promovent una
educació integral, on la participació i el protagonisme dels infants, adolescents i les seves
famílies és clau, així com el treball en xarxa i amb la comunitat.

Descripció de l’oferta
A l’Esplai Xixell estem buscant coordinador/a de l’Àrea social i de projectes socioeducatius,
incorporat/da en l’estructura base de l’Equip Directiu. Aquesta, ha de ser una persona
comunicativa, amb capacitat de mediació en diversos escenaris, responsable, resolutiva, amb
capacitat de treballar i liderar equips tot sent la/el responsable de la bona realització i execució
dels projectes a fi de garantir l'acompliment dels objectius i finalitats de l’àrea social.
Funcions:
Coordinació i participació a les reunions amb els agents educatius del territori.
Realització de seguiment i recollida d’informació dels infants i famílies que participin en
projectes de l’Àrea social, incloent entrevistes personals.
Coordinació i dinamització de reunions de seguiment de casos.
Elaboració de Plans Educatius Individuals i seguiment dels mateixos.
Participació en la coordinació de projectes comunitaris.
Gestió del procés de sol·licitud i concessió d’ajudes i beques en les activitats de lleure
infantil i juvenil de l’entitat.
Seguiment i valoració dels projectes i activitats de la seva àrea.
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Gestió del propi mailing.
Sol·licitud de subvencions, tant públiques com privades, i justificació de les mateixes.

Requisits
-

Català i castellà. A l’Esplai Xixell utilitzem el català com a llengua vehicular.
Formació en el camp de l’educació: Pedagogia, Educació Social, Treball Social,
Psicologia...
Coneixements en el sector de l’Acció Social i el Lleure.
Experiència prèvia mínima: 2 anys.
Es valorarà experiència en gestió de recursos del Programa Proinfància.
Es valorarà títol de Director de Lleure.
Coneixements en Office i Windows.

Si esteu interessats/des, envieu el CV i una Carta de Presentació a gestio@xixell.cat
Localitat: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Parc de la Remunta 4-5. 08901.
Contracte: Contracte temporal amb possible incorporació definitiva.
Jornada: Jornada parcial
Sector: Educació i Formació
Vacants: 1
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