TÈCNIC DE DINAMITZACIÓ SÒCIO-ECONÒMICA AL GÒTIC SUD – RAVAL
SUD
La Fundació Migra Studium és un centre social promogut per la C
 ompanyia de Jesús a
Catalunya. Treballem per a la dignitat i els drets de les persones migrades més
vulnerables i els seus fills/es. Ho fem a través de l’acollida, la formació i la incidència
política.
Fonamentats en valors com el diàleg, la justícia i la solidaritat, treballem en la
construcció d'una societat més integrada en els seus vessants intercultural i religiós.

Missió del lloc de treball. - Oferir atenció, acompanyament i suport a la comunitat
paquistanesa del territori a través del comerç, amb l’objectiu de millorar la seva
ocupabilitat, informar de les opcions de diversificació de l’activitat empresarial i
augmentar la participació comunitària.
Funcions:
▪ Realitzar visites al conjunt dels comerços del Gòtic Sud-Raval Sud que permetin:
• Identificar les oportunitats d’acompanyament i les potencialitats de creixement i
millora.
•Donar a conèixer els serveis existents al territori (relacionats amb l’activitat comercial,
la formació i tràmits administratius vinculats al comerç i a la vida personal i familiar).
▪ Oferir suport i acompanyament en l’accés als recursos de la ciutat, del districte de
Ciutat Vella.
▪ Detectar necessitats vinculades a la formació, inserció laboral i participació veïnal i
comunitària... de les persones i famílies (en especial de joves i dones).
▪ Afavorir i acompanyar el treball en xarxa (entre comerciants i amb altres entitats).
▪ Realitzar tasques de gestió que es deriven del projecte:
• Pla de treball: preparació, realització i avaluació de les accions.
• Tasques administratives.
• Avaluació periòdica i redacció de la memòria.
• Comunicació i difusió.
▪ Coordinació periòdica amb els serveis municipals i entitats socials implicades en el
projecte.
▪ Participació activa en les activitats de formació i reunions de treball que es proposin.
Requisits:
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Formació, coneixements i experiència
▪ Batxillerat o Cicles formatius de Grau Superior; es valorarà especialment l’àmbit
econòmic i social.
▪ Domini de l’urdú, català i castellà.
▪ Coneixement i ús d’eines informàtiques, xarxes socials i coneixement de CRM.
Es valorarà:
• Formació en interculturalitat i dinamització/intervenció comunitària.
• Experiència en treball comunitari i gestió de projectes.
▪ Coneixement del territori i el seu teixit associatiu i comercial.
▪ Coneixement i experiència en el treball amb la comunitat paquistanesa.
Habilitats i competències
▪ Capacitat d’organització i autonomia.
▪ Facilitat per la comunicació i les relacions interpersonals.
▪ Disposició per al treball en equip i en xarxa.
Condicions laborals:
▪ Contracte de 4 mesos per obra i servei (setembre-desembre 2018).
▪ Jornada de 20h en horari combinat matí i tarda.
▪ Salari segons Conveni d’Acció Social (Grup C)
Persones interessades enviar el seu currículum abans del 5 de juliol a
info@migrastudium.org indicant “TÈCNIC DINAMITZACIÓ GÒTIC”
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