
 

 

 
Convocatòria de lloc de treball en la Fundació Pau i Solidaritat PV 

 
TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT                                                       

I CIUTADANIA GLOBAL   
 

 
 
 
 
La persona seleccionada s'integrarà en l'equip de l'Àrea d'Educació per al 
Desenvolupament i Sensibilització de la Fundació Pau i Solidaritat PV, participarà en el 
desenvolupament del pla de treball de l'organització desenvolupant tasques 
relacionades amb la identificació, la formulació, l’execució, el seguiment i la justificació 
de projectes i programes d’EpD i sensibilització. 
 
Durà a terme, entre d’altres, les funcions següents: 
 
 
 
 
 

• Identificació i formulació de propostes, execució i seguiment tècnic i financer de 
projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització. 

• Elaboració d'informes intermedis i finals i totes les tasques que puguen sorgir 
relacionades amb els projectes d'educació per al desenvolupament i 
sensibilització (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. 

• Acompanyar, desenvolupar i dinamitzar sessions formatives i activitats de 
sensibilització presencials, o en un altre format dirigides a diferents col·lectius. 
Implementació d'activitats: cursos, tallers, xarrades, jornades i uns altres 
esdeveniments de caràcter educatiu. 

• Elaboració, preparació i/o revisió dels entorns digitals, recursos i materials 
pedagògics i de sensibilització necessaris per al desenvolupament de les 
activitats. 

• Suport a l'estratègia de comunicació de l'entitat, acompanyament al 
desenvolupament i posada en marxa d'accions de comunicació i sensibilització. 

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

 
 
 
 
 

• Grau mitjà o superior (preferiblement en Ciències Socials o Educació, o 
carreres afins). 

• Formació específica en EpD i cooperació per al desenvolupament 
(imprescindible Enfocament de Marc Lògic). 

• Experiència demostrable en gestió de projectes (formulació, execució, 
seguiment i justificació tècnica i econòmica), en particular d'educació per al 
desenvolupament i cooperació per al desenvolupament. 

• Coneixements en metodologies i eines pedagògiques habituals de l'educació 
formal i informal. 

Descripció del lloc: 

Funcions: 

Perfil requerit: 



 

 

• Experiència en desenvolupament d'activitats i elaboració de recursos i materials 
de formació i sensibilització sobre Drets Humans, ODS i matèries afins. 

• Disponibilitat per a viatjar dins del País Valencià periòdicament, ateses les 
mesures oportunes segons la situació sanitària. 

• Maneig avançat en ofimàtica i eines de treball col·laboratiu: Word, Excel, Power 
Point, Google Drive, TitanPad, etc. 

• Excel·lents dots de comunicació oral i escrita. 
• Capacitat d'organització, d’anàlisi i de síntesi. 
• Coneixements alts de valencià oral i escrit. 

 
 

•  
 

• Formació específica en DH i gènere. Coneixements de l'enfocament basat en 
drets (EBDH), enfocaments de gènere i interculturalitat. 

• Capacitat per a treballar en àmbits escolars i educatius i amb l'Administració 
pública. 

• Experiència en la realització de xarrades, tallers i formacions. 
• Identificació amb l’ONGD i les seues finalitats. 
• Experiència en treball amb moviments socials i incidència política. 
• Capacitat de treball en equip i de manera autònoma, tant en remot com 

presencial. 
• Maneig de xarxes socials i pàgines Web. 
• Permís de conduir i accés a vehicle. 

 
 

 
 
Contracte per obra i servei de durada aproximada de 6 mesos, en jornada completa de 
dilluns a divendres, i retribució segons Conveni. 
Lloc de treball: València. 
Incorporació immediata. 
 
 
 
 
 
Cal remetre candidatures (CV i carta de motivació) a l'adreça 
pauisolidaritat@pv.ccoo.es, i indicar en l'assumpte “Tècnic/a EpD FPSPV”. 
 
Data límit d'inscripció: 29 de gener de 2021. 
 
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 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. 

Es valorarà: 

Condicions del lloc: 

Procés de selecció: 


