
 
 

Convocatòria de lloc de treball 
 
 

TÈCNIC/A DE PROJECTES D'EDUCACIÓ 
PER A LA CIUTADANIA GLOBAL I LA TRANSFORMACIÓ ECOSOCIAL 

 
 
Descripció del lloc: 

La persona seleccionada s'integrarà en l'equip de la Fundació Pau i Solidaritat PV, 
concretament a l'àrea d'educació per a la ciutadania global i la transformació ecosocial, 
participarà en el  desenvolupament del pla de treball de l'organització, duent a terme tasques 
relacionades amb la formulació, l’execució, el seguiment i la justificació de projectes i 
programes d’EpCG-TES, així com de sensibilització. 

 
 
 

Funcions: 
Gestió de projectes de EpCG-TES 

1. Implementar el cicle de projectes amb enfocament de marc lògic (formulació, 
execució, seguiment, avaluació i justificació) amb finançadors públics del País 
Valencià (GVA, Diputació, Ajuntaments, etc.) 

2. Elaborar informes intermedis i finals i totes les tasques que puguen sorgir 
relacionades amb els projectes (seguiment, avaluació, gestió documental, anàlisi i 
retroalimentació per a l'aprenentatge de l'organització, socialització de resultats...) 
d'acord tant amb les normes dels finançadors com amb els criteris, els principis i els 
plans de treball de la Fundació. 

3. Gestionar les tasques administratives de la organització conjuntament amb l’equip de 
treball.  

4. Acompanyar, desenvolupar i dinamitzar processos formatius d'ensenyament-
aprenentatge i activitats de sensibilització presencials o virtuals, dirigides a diferents 
col·lectius i especialment a la base social del sindicat i públic en general. 

5. Implementació d'activitats: cursos, tallers, xerrades, jornades i uns altres 
esdeveniments de caràcter socioeducatiu. 

Comunicació per a la transformació ecosocial 
1. Desenvolupar i implementar l'estratègia de comunicació de l'entitat i posada en marxa 

d'accions de comunicació i sensibilització amb enfocaments de DHH, gènere i 
sostenibilitat ambiental. 

2. Elaborar, preparar i/o revisar els recursos i materials pedagògics i de sensibilització, 
així com els entorns virtuals necessaris per al desenvolupament de les activitats, i 
donar-li difusió per xarxes socials i webs de la fundació. 

 



 
 

Desenvolupament d'altres funcions que contribuïsquen a l'assoliment dels objectius de 
l'entitat. 

 
 

 
Perfil requerit: 

1. Grau/llicenciatura/diplomatura universitària, preferiblement en Ciències Socials, 
Educació, o carreres afins (Comunicació, Administració, Ciències Polítiques, Treball 
Social, Educació Social, Psicologia, Antropologia, Sociologia, etc.). 

2. Experiència mínima de 2 anys en l’implementació de projectes de EpCG-TES al País 
Valencià. 

3. Experiència en cicle de projectes amb enfocament de marc lògic (formulació, 
execució, seguiment i avaluació) amb finançadors públics del País Valencià (GVA, 
Diputació, Ajuntaments, etc.) 

4. Maneig avançat en ofimàtica i eines de treball col·laboratiu: Open Office 
(especialment taula de dades com Excel), Entorno Google, Canva, Trello, etc. 

5. Coneixements en metodologies i eines pedagògiques habituals de l'educació formal i 
no formal. 

6. Experiència en la realització de xerrades, tallers i formacions. 
7. Experiència en el plantejament i desenvolupament d'activitats i en l'elaboració de 

recursos i materials de formació i sensibilització sobre els DESCA, ODS, Agenda 
2030 i matèries afins. 

8. Castellà i valencià oral i escrit C1 - avançat. 
9. Disponibilitat per a viatjar dins del País Valencià periòdicament. 
10. Permís de conduir B i accés a vehicle. 

 
 

 
Es valorarà: 

1. Formació específica en educació, DESCA (èmfasis en Drets Laborals),  gènere, 
ODS (especialment 5 i 8) i Agenda 2030. 

2. Coneixements de l'enfocament basat en drets (EBDH), enfocaments de gènere i 
interculturalitat, drets sindicals. 

3. Maneig de xarxes socials i pàgines Web. 
4. Formació específica en EpDCG i cooperació per al desenvolupament. 
5. Identificació i compromís amb els principis de la Fundació Pau i Solidaritat PV, 

CCOO PV i els seus fins. 
6. Experiència en treball amb organitzacions de la societat civil, moviments socials i/o 

incidència política. 
7. Conèixer el territori i possibles proveïdors tècnics i professionals en el territori 

valencià. 
8. Dots de comunicació oral i escrita. 



 
 

9. Capacitat de treball en equip i de manera autònoma. 
10. Capacitat d'organització, d’anàlisi i de síntesi. 

 
 

 

Condicions del lloc de treball*: 
 

Incorporació: 
- Immediata 
Tipus de Contracte: 
- Contracte de Substitució per excedència (15 mesos)  
- Jornada Completa (36,5 hores setmanals) 
- Presencial 
Retribució bruta mensual: 
- Segons taules de l’organització 
Lloc de treball: 
- Seu Fundació Pau i Solidaritat PV. Carrer Ramón Gordillo 7, 1 – València. (amb 

possibilitat de desplaçaments en tot el territori del país valencià segons necessitats de la 
Fundació) 

*Serà obligatori aportar Certificat Negatiu de Delictes Sexuals 
 

 
- Procés d’inscripció:   

 
- CV (amb referències laborals) 
- Carta de Motivació (màxim 600 caràcters) 

Cal remetre candidatures a l’adreça: pauisolidaritat@pv.ccoo.es i indicar en l’assumpte 
“Tècnic/a EpCG-TES FPiSPV”. 

 
 

Data límit d'inscripció: 05 de febrer de 2023. 
 

En el termini màxim de 15 dies des de la data límit d'inscripció, es contactarà únicament amb les candidatures 
preseleccionades que s'adapten als nostres  interessos i necessitats. Una vegada realitzada la selecció prèvia, es 
podrà sol·licitar la realització de proves escrites i d'entrevistes presencials i l’acreditació documental de 
competències. L'entitat es permetrà contactar amb les referències professionals facilitades per el/la candidat/a o 
amb altres referències potencials, llevat d’indicació motivada en contra. 

 
*Les dades seran tractades amb confidencialitat d'acord amb la Llei orgànica 3/2018 de protecció, de 5 de 
desembre, de dades personals i garantia de drets digitals. 
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