
OFERTA LABORAL TUTOR/A JORNADA COMPLETA

L’Escola de Noves Oportunitats ALBIR inicia diferents processos de selecció per a un projecte

d’intervenció amb joves en situació de vulnerabilitat a Osona i Ripollès.

Lloc de treball: TUTOR/A JORNADA COMPLETA

Requisits:

● Titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior o Grau Universitari (o equivalent),

preferiblement en l’àmbit social.

● Experiència mínima de 2 anys d’intervenció directa amb joves.

Tasques generals:

● Elaboració i revisió de les formacions tecnicoprofessionals (coherència en les

metodologies i adaptació de les formacions a les persones joves).

● Coordinació amb centres de formació.

● Preparació unitats didàctiques de les formacions, adaptades als joves i a la

metodologia.

● Suport a la coordinació en temes de formació (planificació, elaboració de

continguts…).

● Suport als docents de les formacions.

● Fer seguiment de GIA i vetllar per la correcte gestió administrativa de les accions.

● Tutories de seguiment amb els i les joves per resoldre incidències, suport a l’equip de

prospecció, valoració qualitativa de les accions formatives.

Competències tècniques requerides pel lloc de treball:

● Coneixement oferta formativa dels territoris.

● Coneixement demanda del mercat laboral dels territoris.

● Coneixement adolescència.

● Coneixement proveïdor –SOC i FSE.

● Coneixement de programes específics d’ensenyament (PFI) i d’ocupació (CP).

● Model de competències.

● Capacitat de l’elaborar i definir itineraris formatius.



Competències transversals requerides pel lloc de treball:

● Aprenentatge i utilització de coneixements

● Treball en equip i cooperació

● Adaptabilitat

● Pensament analític i crític

● Creativitat

● Planificació i organització

● Compromís

● Habilitats comunicatives

● Lideratge

● Iniciativa

● Responsabilitat

● Domini de la llengua anglesa

Competències transversals requerides pel lloc de treball:

● Disponibilitat horària.

● Carnet de conduir i vehicle propi.

Condicions laborals:

● Jornada complerta (a raó de 5 matins i 2 tardes)

● Salari: 2.110,52 € bruts mensuals 12 pagues per 38,5 h/set. (25.326,24 € bruts/any)

● Incorporació durant el mes d’octubre de 2022

● Durada de 2 anys prorrogable a 2 anys més


