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Oferta laboral 

 
Posició: Tutor/a del projecte TLN Mobilicat  
 
Descripció de l'anunci:  
 
La Fundació Catalunya Voluntària busca a una persona que s'incorpori a l'equip com a tutor/a 

en el programa de pràctiques a l’estranger TLN Mobilicat per oferir acompanyament continuat 

i suport en l’inserció laboral d’un grup de joves participants d’entre 18 i 29 anys. 

Tasques en el programa del programa TLN Mobilicat com a mentor:  

 Acompanyament de les persones participants al llarg de tot el programa.  

 Seguiment específic de les persones participants al llarg de l’estada de pràctiques.  

 Gestió de documentació.  

 Preparació i implementació d’activitats basades en educació no formal  

 Suport i orientació sociolaboral i pedagògica a les persones joves al llarg de tot el 
projecte i especialment en la tornada de l’estada de pràctiques.  

 
Requisits:  

 Formació en dinamització sociocultural, mediació cultural, psicologia, pedagogia, 
educació/treball social, etc.  

 Bon nivell de català, castellà i anglès.  

 Capacitat de resolució de conflictes.  

 Capacitat organitzativa.  

 Experiència de treball amb persones joves (18 – 30 anys)  
 
Es valorarà especialment:  

 Experiència anterior en posicions o àmbits similars (mobilitat internacional, 
associacionisme, dinamització de grups, orientació laboral, voluntariat, treball amb 
joves, etc.)  

 Flexibilitat horària i capacitat d'adaptació als canvis.  

 Disponibilitat i ganes per viatjar.  

 Coneixement de l’eina GIA o similar.  

 Habilitats comunicatives i coneixement de metodologies d’educació no formal.  

 Empatia i capacitat d’escolta.  

 Viure a la ciutat de Barcelona o rodalies.  
 
Condicions laborals:  

 Jornada laboral 35 hores de dilluns a divendres presencials a l’oficina.  

 Salari 1200€ 

 Contracte per duració del projecte TLN Mobilicat 

 Incorporació:  mitjans febrer de 2023.  
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Procés de selecció:  
 
Les persones interessades podeu enviar el vostre currículum i carta de motivació a: 
dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat fins el dia 8 de febrer del 2023 (inclòs).  
 
Només les persones pre-seleccionades seran informades i convocades per realitzar una 
entrevista presencial a la seu de la Fundació Catalunya Voluntària (CASA DEL MAR, c/Albareda 
1-13, 08004, Barcelona; metro Paral·lel o Drassanes) el 10 de febrer del 2023.  
 
Entitat: Fundació Catalunya Voluntària  
Telèfon: 934124493  
Correu: dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat    
Web: http://www.catalunyavoluntaria.cat  
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