Tècnic/a de l’Àrea de Cooperació i Educació per a la
Justícia Global (EpJG)
En coordinació amb l’equip de l’Àrea de Cooperació i Educació per a la Justícia Global
(EpJG), donarà suport al Programa d’Acollida de Persones en Cerca de Refugi a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que treballa amb l’objectiu de millorar les
pràctiques universitàries en matèria d'acollida de persones en cerca de refugi i
d'abordatge acadèmic dels drets humans i els fenòmens migratoris.
Funcions principals:
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Donar suport al desenvolupament de les diferents línies d’acció del Programa
d’Acollida de Persones en Cerca de Refugi a la UAB: acollida, formació,
sensibilització i treball en xarxa.
Desenvolupar de manera integral els projectes de sensibilització i incidència
curricular en l’àmbit del refugi (gestió, seguiment i avaluació) i gestionar les
subvencions vinculades.
Coordinar accions d’incidència curricular, sensibilització i formació sobre drets
humans, fenòmens migratoris i, especialment, sobre la situació de vulneració de
drets que pateixen les persones en cerca de refugi.
Gestionar l’equip de voluntariat vinculat al projecte (campanya de promoció,
dinamització i formació).
Donar suport a les accions d’acollida de persones refugiades que es desenvolupen
al campus de la UAB (habitatge, integració a la UAB, serveis especialitzats i
acompanyament social amb la participació voluntària de la comunitat UAB) en
coordinació amb els agents implicats.
Donar suport a les accions d’orientació adreçades als estudiants en cerca de refugi
per accedir a l’educació superior universitària i a la gestió de la línia de beques
#UABRefugi.
Col·laborar en la dinamització del treball en xarxa dels agents universitaris, agents
socials i de l'administració pública que intervenen en els processos de refugi i asil.
Recollir i analitzar indicadors, realitzar informes i reunions de coordinació i
seguiment.
Donar suport a les tasques de comunicació vinculades a les accions
desenvolupades (web, xarxes socials, disseny de materials).
Donar suport general a l’Àrea de Cooperació i Educació per a la Justícia Global
(EpJG) i coordinar accions conjuntes en relació als seus projectes.

Requisits:
Formació:
•
•

Titulació de Grau, Diplomatura o Llicenciatura en l’àmbit de les Ciències Socials
Formació de màster i/o postgrau en l’àmbit de la Cooperació Internacional i la
Justícia Global i/o la intervenció social i comunitària.

Experiència prèvia:
•

•

•

•
•

Experiència en el desenvolupament de projectes, accions d’incidència curricular i
campanyes de sensibilització en defensa dels drets de les persones refugiades i
migrants, en l’àmbit universitari.
Experiència en l’organització d’activitats de formació i reflexió (tallers, seminaris,
jornades) vinculades a la defensa dels drets humans i a la millora de l’acollida de
les persones en cerca de refugi.
Experiència en la gestió de convocatòries de subvencions en matèria de
Cooperació i Educació per al Desenvolupament (EpJG) de l’Ajuntament de
Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament
(formulació, execució i justificació de projectes).
Experiència laboral o voluntària en entitats d’acció social per al desenvolupament
de projectes d’atenció adreçats a col·lectius en risc d’exclusió social.
Experiència en la coordinació i gestió d’equips de voluntariat universitari.

Coneixements d’idiomes:
•
•

Català, castellà: equivalent a nivell C2 del MECR.
Anglès: equivalent a nivell C1 del MECR.

Altres Coneixements:
•
•
•

Coneixements del funcionament del sistema universitari català.
Coneixement del sistema de protecció internacional i de la xarxa d’agents que
intervenen en el procés d’acollida de persones en cerca de refugi.
Coneixements avançats de les eines ofimàtiques (Excel, Word, i Power Point), i
de les xarxes socials.

Mèrits que també es valoraran:
•
•
•
•

Experiència i/o formació en intervenció educativa i mediació intercultural.
Formació específica en matèria de migracions, asil i/o refugi.
Coneixements metodologies participatives i dinamització de processos grupals.
Experiències de voluntariat social i/o implicació en espais de participació

•
•

ciutadana/moviments socials.
Coneixement d’altres idiomes (especialment francès i/o àrab)
Tenir coneixements dels espais, organització i serveis del campus de la UAB

Dedicació i contraprestacions:
•
•
•
•
•

Contracte indefinit
Jornada laboral de 30h/setmanals en horari de matins i tardes
Retribució: 18.947,36 € bruts/anuals
Lloc de treball: campus de la UAB de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Incorporació prevista: setembre 2019

Sol·licituds
Les sol·licituds s’han d’enviar fins el dia 8 d’octubre de 2019 adjuntant un Currículum
Vitae en format pdf i una carta de motivació a l’adreça fas.seleccio@uab.cat
especificant la referència: Tècnic/a refugi

