
 

 
 

Oferta laboral 
13 de febrer de 2020 

 
Descripció general del lloc de treball 
A l’Institut Diversitas (www.institutdiversitas.org) estem buscant una persona que se 
sumi al nostre equip de sensibilització i formació, per impartir tallers diversos a la 
ciutadania en general, amb èmfasi en estudiants d’educació primària i secundària 
sobre qüestions relacionades amb el gènere (violències masclistes, masculinitats, 
diversitat sexual i de gènere, etc.) i la diversitat d’origen i cultural (migracions, 
xenofòbia, racisme, convivència intercultural, etc.), entre altres temes relacionats amb 
les diversitats en general. 
 
 
Requisits mínims 

• Titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials o de l’educació: Pedagogia,  
Educació Social, Treball Social, Psicologia (Social), Antropologia, etc.  

• Experiència en dinamització de grups mínim d’un any. 

• Domini del paquet informàtic estàndard d’Office (Word, Excel, Power Point, 
navegador). 

• Idiomes: català i castellà. 

• Cotxe propi i llicència de conduir vigent (B). 

• Certificats d’Antecedents de delictes sexuals. 
 

 
Habilitats i Competències 

• Habilitat per a la dinamització de grups i el treball en equip, com ara: Habilitats 
socials (empatia, assertivitat, escolta activa, col·laboració i negociació). 

• Intel·ligència emocional (autoconsciència, automotivació, control emocional i 
resiliència). 

• Creativitat, flexibilitat, capacitat d’adaptació. 
 
 
Es valorarà positivament 

• Coneixements específics i/o experiència de treball amb tècniques de teatre social. 

• Coneixement específics dels marcs conceptuals i/o experiència personal i/o 
d’intervenció en l’àmbit de les diversitats d’origen i cultural, sexual i de gènere i/o 
funcional. 

• Domini de l’anglès i/o altres llengües. 
 
 
Condicions laborals 

• Contracte temporal de 20 hores setmanals amb la intenció d’ampliació i renovació.  

• Sou brut anual 10.680 €  dividit en 12 pagues. 

• Horari flexible de dilluns a divendres, entre les 8 i les 15 hores, amb possibilitat de 
caps de setmana puntuals. 

• Disponibilitat a partir del mes d’abril de 2020.  
 
Procés de selecció 
 

• Les persones interessades podrà fer arribar el seu CV i una carta de motivació 
a l’adreça diversitas@institutdiversitas.org. Abans del dia 6 de març. Indiqueu a 
l’assumpte “nova incorporació” . 

 

http://www.institutdiversitas.org/
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