Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
Ajuntament de Montcada i Reixac
Estem al carrer Alt de Sant Pere, 73, Montcada i Reixac

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació

ANUNCI D'OCUPACIÓ LOCAL DE MONTCADA I REIXAC

OFERTA DE LLOCS DE TREBALL

•

1 Tècnic/a de suport en el Pla educatiu d’entorn

REQUISITS

* Menor de 30 anys.
* Inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
* Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques, en especial no
haver superat el període màxim de 18 mesos de contracte en pràctiques en altra empresa o institució,
amb la mateixa titulació.
* No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per un altre programa de
Garantia Juvenil.
* Estar empadronat/da a Montcada i Reixac, tot i que no es requisit imprescindible.
* Formació d´Educació Sociocomunitària, Mestre/a i/o en Educació Social.
* Competències avançades en informàtica: paquet Office, navegació per Internet i ús de les xarxes
socials.
* Nivell C de llengua catalana o titulació equivalent.
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Què s'ha de fer si compleixes els requisits?

S'ha d'anar a l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de la Rambla Sant Jordi, 68, a Ripollet
(Telèfon: 93 580 66 25) per inscriure's a l'oferta de treball del pla d'ocupació local de Montcada i
Reixac des del dia 9 d´octubre fins al 16 d´octubre ambdós inclosos. La presentació de la sol·licitud
amb la documentació requerida per participar-hi s’ha de lliurar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac a l’avinguda de la Unitat, 6. No mes tard del dimarts 16 d´octubre.

Inici, jornada i contracte

El/la treballador/a s'incorporarà a la feina a finals del mes d’octubre.
Contracte de pràctiques, Jornada complerta.
6 mesos de durada.

Tasques laborals

• Promoure la sensibilització i la formació dels diversos agents educatius.
• Afavorir una escolarització òptima i equilibrada de tots els nois i noies.
• Facilitar l’acollida de l’alumnat i de les famílies que s’incorporen a la localitat.
• Promoure l’èxit escolar de tot l’alumnat amb la incentivació dels aprenentatges escolars i el suport
a la integració escolar, de tots els nois i noies.
• Promoure l’educació més enllà de l’escola, amb activitats de zona, complementàries i extraescolars,
de carrer i de vacances
• Proporcionar orientació i seguiment acadèmico-professional a l’alumnat, per facilitar la continuïtat
dels estudis postobligatoris i una adequada inserció laboral a tots els nois i noies, en especial
d’aquells que poden tenir més dificultats (nouvinguts, joves amb risc de marginació, amb
discapacitats...).
• Crear espais de trobada i convivència, que facilitin el coneixement mutu, ajudin a combatre els
prejudicis i promoguin la participació i l’associacionisme.
• Donar resposta a les múltiples demandes socials: educació per a la salut, educació per a la
ciutadania, prevenció de la violència, del racisme i de la xenofòbia, educació medioambiental…
Per qualsevol dubte i aclariment us podeu dirigir a la seu de la Regidoria de Promoció Econòmica i
Ocupació de l’Ajuntament de Montcada, carrer Alt de Sant Pere, 73 o bé trucant al telèfon
935648505.
Podeu consultar més informació relativa a la convocatòria (anunci, oferta de treball SOC, Formulari de
sol·licitud, Barems de puntuació, etc.) a:
www.montcada.cat, https://www.facebook.com/promocioeconomicamir/

El present Programa està finançat amb càrrec a l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Montcada i Reixac per a la contractació
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya de
la Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu i a la Iniciativa d´Ocupació Juvenil”.
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