La Fundació Autònoma Solidària (FAS), entitat sense ànim de lucre que col·labora en l’aplicació
de les polítiques de solidaritat, igualtat d’oportunitats i cooperació per al desenvolupament de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) cerca a 7 persones per incorporar-se al seu equip
com a:
7 MONITORS/ORES DE TRANSPORT I SUPORT AL PROGRAMA CAMPUS ÍTACA
Els monitors/ores de transport s’encarreguen d’acompanyar a l’alumnat durant els
desplaçaments amb autocar i durant l’estona del dinar al llarg del Campus Ítaca.
Funcions:








Recollir l’alumnat en els punts de trobada i acompanyar-los fins a la UAB.
Controlar l’assistència i acolliment de l’alumnat
Controlar l’estat de l’autocar abans i després de pujar-hi l’alumnat
Vetllar pel compliment dels acords sobre l’itinerari i les parades
Vetllar pel bon comportament de l’alumnat durant el recorregut de l’autocar
Acompanyar als joves durant l’estona de l’àpat i vetllar pel bon funcionament del dinar
Recollir incidències i comunicar-ho a la coordinació del programa

Requisits:





Experiència laboral prèvia en l’organització i dinamització de grups d’adolescents en el marc
d’activitats de lleure
Coneixement del català parlat i escrit
Estudiar o haver estudiat a la UAB, amb un mínim de 120 crèdits aprovats*
Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals *

*En el cas de ser seleccionats per la plaça, els candidats hauran de justificar aquests requisits amb la
documentació corresponent

Es valorarà:
 Haver participat al Campus Ítaca
 Disposar del títol de monitor/a d’educació en el lleure
És necessària realitzar una formació prèvia:


Els candidats seleccionats hauran de realitzar un curs de formació, en horari de matí, el 23
de juny de 2016. La contractació té com a requisit indispensable l’assistència complerta al
curs de formació.

Característiques del lloc:





Contracte a temps parcial
Retribució bruta anual 15.402,08 €
Durada de la contractació: entre el 23 de juny i el 14 de juliol de 2016
Lloc de treball: campus de la UAB de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Les persones interessades podeu adreçar el vostre currículum i una carta de motivació a
fas.administracio@uab.cat amb la ref.: Plaça Monitor Transport Ítaca
Data límit de recepció: 6 de maig de 2016

