


A.D.E. Escoltes de Menorca convoca una plaça de

TÈCNIC/A DE FORMACIÓ per l’escola de formació.

Que assumirà les següents funcions:

• Gestió tècnica de les formacions de l’Escola de Formació de Escoltes de Menorca.

- Tramitar la documentació prèvia, durant i després dels cursos de formació

- Organitzar cursos de MTL i de DTL.

- Organitzar monogràfics per a caps, trucs, pares.... 

- Gestió de l’arxiu de l’escola.

Requeriments:

• Capacitat d’iniciativa, organització i autonomia personal.

• Capacitat de treball en equip i d’adaptació als ritmes flexibles dels equips voluntaris.

• Capacitat d’interlocució amb administracions, agents socials i educatius.

• Informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, fulls de càlcul, presentació de

diapositives, correu electrònic, gestió de bases de dades...

• Coneixement de la relació administrativa amb l’Administració electrònica.

• Domini del català i castellà, parlat i escrit.

• Experiència en activitats de lleure.

• Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual (obligatori).

Es valorarà:

• Persona   coneixedora   de   l’àmbit   educatiu   d’Escoltes   de   Menorca i  en   especial   el

mètode escolta.

Mèrits: 

• Haver estat escolta i haver estat voluntari en activitats de lleure infantil i juvenil

Perfil orientatiu:

• Titulació  Formació Professional  de  grau mitjà o superior, preferentment en l’àmbit

administratiu, de gestió o assimilat.

• Titulació de Direcció d’activitats de temps lliure infantil i juvenil.

• Vinculació al Moviment Escolta de manera activa o haver-hi estat.

• Disponibilitat de carnet de conduir B1 i vehicle propi.

• Disponibilitat de continuïtat en el lloc.



• Flexibilitat horària, amb possibilitat d’alguna feina en caps de setmana.

Condicions laborals:

• Contracte laboral a càrrec d’Escoltes de Menorca.

• Període de prova d’un mes des de l’inici del contracte.

• Contracte 1 any, renovable si s’escau.

• Retribució segons conveni.

• Jornada laboral de 20 hores setmanals. (pot incloure caps de setmana).

• Flexibilitat horària.

• Lloc de treball: - Oficina Tècnica Escoltes de Menorca – Pl. Reial 10 – Maó.

- Lloc on es realitzi la formació.

- Possibilitat de teletreball.

• Incorporació immediata.

On enviar currículums:

Rebuda de currículums fins dia 8 d’abril de 2020.

Al correu electrònic escoltes@escoltesmenorca.org
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