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Oferta Mestre-Taller Formació Professional (Itinerari Formatiu Específic: Auxiliar de
Vendes i Atenció al Públic)
L’Associació Catalana per la Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH) (www.acidh.org) cerca una persona
com a docent en la modalitat dels itineraris Formatius Específics (IFE) amb seu a Barcelona, al barri de Gràcia.
Lloc a ocupar:

Mestre Taller de comerç i atenció al públic (PT), per a l’Itinerari Formatiu Específic (IFE),
del perfil d’Auxiliar de Vendes i Atenció al Públic.

Àmbit d’Intervenció:

Àrea Educativa. Escola Vida Montserrat acidH. Programes de Formació Professional
Adaptada.

PERFIL REQUERIT:








Grau/Llicenciatura o Tècnic/a de Grau Superior, del sector del Comerç/Màrqueting/Arts Gràfiques
Capacitació per impartir la docència a l’FP
Formació i/o experiència com a formador/a de persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió
Domini del paquet office
Nivell alt de català parlat i escrit
Competències: compromís, atenció centrada en la persona, adaptació al canvi, treball en equip,
organització i planificació, autonomia i resolució, comunicació i motivació
Es valorarà experiència en la metodologia de treball per projectes

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:






Dur a terme les accions formatives per impartir els mòduls professionals del perfil d’ “Auxiliar en vendes i
atenció la públic” dels itineraris formatius específics.
Fer un seguiment de l’alumnat, pel que fa a l’aprofitament de l’acció formativa, durant la formació al
centre i en el període de pràctiques en empresa.
Cerca d’empreses per realitzar pràctiques.
Gestió del curs i elaborar documents per al desenvolupament i avaluació de l’acció : material didàctic,
programació dels mòduls a impartir, avaluació, controls d’assistència, memòries, etc.

CONDICIONS LABORALS DE L’OFERTA DE TREBALL:







Horari : 30 hores setmanals
Horari: de 8:00h a 14:00h / divendres 15:00h
Contracte: Substitució per maternitat
Sou : pagament delegat segons Conveni d’educació; categoria mestre taller d’FP
Lloc de treball: c/Siracusa, 53
Data d’incorporació prevista : 06/04/2021

Les persones interessades poden enviar la carta de motivació i el currículum a:
proldan@acidh.org i eherrera@acidh.org
(Indicar la referència: Formador/a Comerç IFE)
Data límit d’enviament de currículums: 18/03/2021
Entrevistes de selecció: 22 de març de 2021 d’11 a 14:00
Si en el termini de 15 dies, posterior a la data de recepció de CV, les persones candidates no han
rebut cap resposta, es donarà per finalitzat el procés de selecció

