
OFERTA LABORAL 

 

S’obre un procés de selecció d’un/a dinamitzador/a de participació juvenil, per 
tal de cobrir una baixa temporal a l’equipament juvenil l’Escoxador, de  
Palau-solità i Plegamans. 
 

FUNCIONS: 
-Gestionar l’àmbit de participació del programa de l’Oficina d’Assessorament Jove 

-Oferir suport i assessorament tan per la creació d’entitats juvenils, com per 

l’organització i el treball en equip i la resolució de conflictes 

-Oferir la formació necessària a grups i entitats per millorar el seu funcionament o 

crear-se legalment. 

-Vetllar per  la co gestió del programa i garantir la participació  de la població jove 

en la programació i funcionament de l’equipament 

-Fer el seguiment dels col·lectius que participen de l’EJE 

-Dinamitzar l’activitat ordinària dels col·lectius juvenils de l’EJE 

-Interelacionar els diferents col·lectius juvenils de l’EJE 

-Donar suport logístic (si s’escau en les activitats organitzades pels col·lectius) 

-Fer de canal entre els col·lectius i l’Administració 

-Informar-se dels diferents actes al municipi on es cregui que la participació dels 

col·lectius juvenils de l’EJE sigui positiva pel desenvolupament del poble i de la 

seva xarxa ciutadana 

-Dinamitzar i donar suport a la Descoordinadora 

-Fer seguiment i donar suport a les Comissions d’Activitats 

-Dinamitzar el programa d’activitats de l’EJE 

-Dissenyar i planificar les activitats a realitzar i fer una avaluació posterior de cada 

una d’elles. 

-Detectar totes les situacions de risc social dels joves que participin en la dinàmica 

de l’EJE 

-Comunicar qualsevol conflicte o situació problemàtica que sorgeixi en el 

desenvolupament de la seva feina. 

-Participar en les reunions de coordinació de l’Equip de la Regidoria de Joventut 

-Coordinar-se amb la Dinamitzadora juvenil municipal per tal de cobrir els horaris 

de funcionament de l’equipament 

-Donar suport a l’activitat ordinària de l’EJE 

-Participar i donar suport en l’actualització del Pla Local de Joventut 

-Fer prospecció de l’àmbit de participació en temes musicals vinculats als bucs 

d’assaig: recull de recursos existents, anàlisi de la realitat, propostes d’intervenció. 

 
 
 
 
 
 
 



FORMACIÓ NECESSARIA:  
-En el camp de les Ciències Socials i/o de l’Educació   
 
ES REQUEREIX: 
-Experiència en el treball i dinamització amb joves  
-Experiència en el moviment associatiu juvenil  
-Experiència en la gestió de projectes de participació juvenil 
 
ES VALORA: 
-Conèixer la realitat juvenil del municipi i del teixit associatiu 
-L’experiència en llocs de feina similars 
-Conèixer la gestió de les principals xarxes socials i mecanismes de comunicació 
amb joves 
-Tenir iniciativa i autonomia 
 
CONDICIONS LABORALS 
-Contracte categoria Director de Programes, 30h/setmanals 
-Durada: finals d’octubre fins al març 
-Sou: 1.496,93€/bruts 
 
Envia el teu CV a: ana@itinere.info abans del dimecres dia 9 d’octubre 
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