
 

Descripció lloc de treball Formador/a   

El lloc de treball vacant consistirà, per una banda, en dur a terme les tasques pròpies 

d’un/a formador/a, on es realitzaran xerrades, tallers i activitats en relació a la 

contaminació per plàstics, el reciclatge, la sostenibilitat i/o altres activitats de 

conscienciació ambiental dirigides a alumnes d’escoles i instituts, a empleats/des 

d’empreses, centres cívics,.... Aquestes activitats es podran realitzar per tot el territori de 

Catalunya. I per altre banda, la persona que cobreixi aquest lloc de treball vacant també 

haurà d’enfocar-se en la cerca, contacte i captació de clients d'escoles, instituts i empreses.   

Requisits imprescindibles*: 

 Ser una persona en situació d’atur  

 Estar inscrita al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) 

 Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació (DONO) en el Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya 

*La contractació d'aquest lloc de treball es realitza a través d’una subvenció per la qual 

cosa aquests requisits són imprescindibles i inamovibles, si no compleixes els requisits 

no presentis la candidatura.  

Altres requisits obligatoris:  

 Carnet de conduir i disposar de cotxe – Les activitats es podran realitzar a qualsevol 

punt de Catalunya (sobretot a les províncies de Barcelona i Tarragona) per tant és 

necessari disposar de cotxe per poder cobrir les obligacions del lloc de treball.   

 Idioma català Natiu/Molt Alt – La majoria d’activitats que s’hauran de realitzar a 

escoles i/o instituts s’han de dur a terme en català ja que és l’idioma principal en els 

centres escolars de Catalunya 

 Certificat negatiu de delictes sexuals - Ja que la persona que cobreixi el lloc de 

treball haurà de tractar amb menors d’edat (el certificat es podrà expedir 

posteriorment a la formalització del contracte no és obligatori tenir-lo abans).  

Responsabilitats: 

 Organització d’esdeveniments de conscienciació ambiental pel públic en general 

 Organització d’esdeveniments de conscienciació ambiental amb alumnes d’escoles 

i instituts (menors d’edat) i amb empleats/des d’empreses 

 Impartició de xerrades de conscienciació ambiental tant a alumnes d’escoles i 

instituts com a empleats/des d’empreses  

 Impartició de tallers de conscienciació ambiental tant a alumnes d’escoles i instituts 

com a empleats/des d’empreses  

 Organització i impartició d’activitats de recollides de residus a la natura 

 Creació i disseny de presentacions power point i altres suports gràfics per les 

xerrades i tallers  

 Captació de clients (escoles, instituts, empreses, centres cívics, universitats,...) 

 Suport a la confecció de pressupostos pels clients contactats  

 Altres tasques que puguin sorgir relacionades amb l’activitat principal  



 

Qualificacions puntuables: 

 Títol universitari/grau mitjà/màster/formació en educació o experiència professional 

equivalent. 

 Experiència professional en organització d’esdeveniments amb menors d’edat i amb 

adults  

 Experiència professional en comercial/captació de clients  

 Idiomes: Castellà natiu - Anglès alt 

 Passió per la conscienciació ambiental i la protecció de la natura, els mars i oceans 

 Es valorarà positivament la participació en recollides de residus en entorns naturals 

 Es valorarà positivament la participació en voluntariats de qualsevol tipus 

Contracte, jornada i sou: 

 Contracte indefinit. Es demana un compromís mínim de 18 mesos per part de la 

persona que cobreixi el lloc de treball vacant  

 Jornada completa 

 Flexibilitat horària 

 No hi ha un lloc exacte de treball: La feina es realitzarà parcialment en modalitat de 

teletreball i parcialment de forma física a les escoles, instituts, empreses, centres,... 

on s’hagi de dur a terme les activitats (aquestes podran ser a tot el territori de 

Catalunya, és per aquest motiu que es requereix cotxe i disponibilitat per moure’s)  

 SOU BRUT: 1.527,16 € bruts (12 pagues) 

 Despeses de transport i dietes en cas que sigui necessari (combustible, bitllets 

tren/autobús,...) estaran cobertes a banda del sou 

 

Contracte subvencionat per la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i 
Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya d'acord amb l'Ordre EMT/220/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa 
“TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part 
d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec. 

 

 


