
 

Oferta de feina: Tècnic/a de projectes d’Educació per a la Justícia Global 

 

La cooperativa Nexes Interculturals SCCL ofereix una plaça de personal tècnic de projectes 

de l’àrea de Cultura de Pau (https://nexescat.org/cultura-de-pau/), amb experiència en 

Educació per a la Justícia Global en l’àmbit local i internacional. 

 

Funcions 

● Disseny, coordinació i gestió de projectes locals i internacionals d’educació per la 

pau així com d’activitats locals (iniciatives de sensibilització, d’inclusió social, etc.) 

● Gestió del projecte europeu “Game On: Inclusion through Educational Game 

Design”: https://www.citiesoflearning.net/gameon/ 

● Coordinació de tallers de cultura de pau (molts d’ells a través de jocs educatius com 

a metodologia d’aprenentatge). 

● Suport a altres projectes de l’entitat  

● Participació en reunions locals i internacionals en nom de l'entitat. 

● Participació activa i suport al bon funcionament de l’entitat. 

 

Perfil 

Requisits imprescindibles 

● Experiència laboral de mínim 2 anys com a gestor/a de projectes en entitats sense 

ànim de lucre.  

● Coneixements i experiència en el cicle de projectes (disseny, formulació, seguiment, 

avaluació i justificació) en convocatòries de finançament locals (Ajuntament de 

Barcelona) i internacionals (Programa Erasmus+ i altres). 

● Coneixements sobre els Drets Humans, la perspectiva de gènere i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS). 

● Experiència en la facilitació de grups (de persones joves i adultes) i de les 

metodologies d’educació no formal. 

● Redacció i comunicació excel·lent escrita i oral en llengües catalana, castellana i 

anglesa. 

 

Es valorarà: 

✓ Experiència com a formador/a o tallerista. 

✓ Experiència internacional i de cooperació. 

✓ Coneixements de jocs educatius i de processos de disseny de jocs. 

✓ Experiència en la metodologia d’Aprenentatge Servei i dinàmiques innovadores en 

l’execució de projectes educatius. 

 

 

Competències transversals 

● Habilitats d’organització i planificació. 

● Habilitats socials, comunicatives i interculturals. 

● Capacitat de treballar autònomament i alhora en equip. 

● Capacitat d’adaptació i de situacions d’activitat intensa. 

● Proactivitat, iniciativa i creativitat. 

● Coneixement del món associatiu, del tercer sector. 

● Responsabilitat i compromís cap a la missió de l’entitat. 
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S’ofereix 

 

● Ambient de treball agradable amb un equip compromès amb la missió de Nexes. 

● Contracte indefinit amb 6 mesos de prova.  

● Jornada estimada de 30 hores setmanals de dilluns a divendres, amb algun cap de 

setmana puntual. 

● Flexibilitat horària i de presencialitat (a Barcelona), segons necessitats de l’entitat i 

personals. 

● Retribució salarial segons barem de l’entitat: 1.375 euros bruts mensuals, a parlar 

segons les aptituds. 

● Incorporació prevista: a principis de maig 2022. 

 

Presentar candidatura 

 

Les persones interessades, ompliu el formulari: https://forms.gle/6XFyh7esZKV1fri96.  

Podreu annexar el vostre CV en el mateix formulari. 

 

Data límit: 18/04/2022 (inclòs) 

Contacte: seleccio.nexes@gmail.com 

 

Un cop superat el termini, revisarem les candidatures i contactarem a les persones 

preseleccionades per tal de fer una entrevista. En cas de no rebre resposta en les dues 

setmanes posteriors a la finalització del termini, es considerarà desestimada la contractació. 
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