
  Selecció personal 
 
 

Convocatòria per a cobrir la plaça de 
tècnic/a de formació participació 

 

1. Descripció del lloc de treball 
 

Missió: Gestionar els serveis d’educació i formació del Consell Valencià de la Joventut. 

Duració: Indefinit amb tres mesos de prova 

 

Funcions: 

● Donar suport al disseny, l’execució, l’avaluació del Pla de Formació 2019 en 
totes les seues línies d’actuació. 

● Gestionar l'organització i participació de les activitats del Pla de Formació. 
● Dinamitzar la Borsa de Formació, així com millorar o definir nous 

procediments relacionats amb el desenvolupament de la mateixa. 
● Assessorar les EEMM usuàries del Pla de Formació sobre les seues necessitats 

formatives 
● Suport en matèria de dinamització de la participació i gestió associativa a les 

associacions, federacions i confederacions juvenils, així com fer promoció de 
l’associacionisme. 

● Coordinació tècnica del Pla d’Entitats 
● Disseny, seguiment i avaluació dels projectes assignats en el Pla de Treball. 

 

Referent (amb qui haurà de coordinar-se i presentar el seu treball: 

● Comissió Permanent: cada vegada que aquesta ho demane. 
● Responsables de l’àrea de formació: bimensualment. 
● Gerència: setmanalment. 

 

2. Perfil ideal: 
 

El Consell Valencià de la Joventut incorpora en la seua política valorar la trajectòria 
associativa de les persones, afavorir la contracció de les persones joves i així com fer 
una discriminació positiva per motiu de gènere en favor de les dones joves. Aquestes 
característiques seran tingudes en compte en el procés de selecció.  
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Essencials Desitjables 

● Titulació d’estudis superiors. 
● Titulació de grau elemental 

de valencià de la JQCV o 
equivalent. 

● Coneixements d’estructura i 
funcionament dels consells 
de joventut. 

● Ofimàtica a nivell usuari. 
● Pertinença a alguna de les 

entitats membre del CVJ. 

● Experiència com a formador i/o de gestió d'escoles 
d’animació del temps lliure educatiu infantil i juvenil, i 
especialment d’escoles de base associativa. 

● Experiència de voluntariat i/o col·laboració amb 
entitats juvenils. 

● Titulació universitària en l’àmbit de les ciències 
socials. 

● Grau Mitjà o Superior de coneixements de valencià 
de la JQCV o equivalent. 

● Ofimàtica a nivell avançat. 
● Treball en projectes. 
● Coneixement/formació/ferramentes de 

metodologies de gestió de projectes. 
● Menor de 31 anys. 

 

3. Perfil ideal (actituds) 

Essencials Desitjables Contraindicacions 

● Persona organitzada 
● Predisposició i 

l’aprenentatge. 
● Proximitat i 

predisposició. 
● Creure en 

l’associacionisme. 
● Motivació. 
● Persona participativa. 
● Gestió d’equips amb 

intel·ligència 
emocional: demostrant 
la capacitat de diàleg i 
de treball en equip 

● Iniciativa 
● Flexibilitat horària 
● Autonomia 

● Individualisme 
● Immobilisme 
● Autoritat 
● Inestabilitat 
● Necessitat de 

protagonisme 

 

4. Oferta 

● Contractació indefinida amb 3 mesos de prova, vinculat a la comissió 
permanent. 

● 17,5 hores setmanals. 
● Salari brut anual (14 pagues): 9.576,84 € 
● Incorporació: 14 de desembre. 
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5. Fases del procés: 
a) Primera fase: presentació de CV 

Data límit de presentació de currículums: 29 de novembre 23:59 

Presentació: 
 
Per correu electrònic: 
gerencia@conselljoventut..org 
 
Seu del CVJ: 
Carrer Llanterna, 26 
46001 - Valencia 

Adjuntar: 
● Certificat de pertinença a una 

entitat membre del CVJ, avalan 
la candidatura. 

● Certificat de coneixements de 
valencià de la JQCV o equivalent 

Per qualsevol 
dubte crideu al 
650465494 o 
envieu un correu 
electrònic a 
gerencia@conselljo
ventut..org 

 

b) Segona fase: formulari online 

Només serà enviat aquest formulari si es presenta tota la documentació, de forma 
correcta, de la primera fase. 

c) Tercera fase: entrevista personal i prova escrita. 

Resum de dates del procés:  

Convocatòria de l’oferta de treball 29 d’octubre 

Termini de presentació de currículum i 
documentació. 

fins el 29 de novembre 

Termini d’entrega del formulari online 7 de desembre 

Entrevista personal i prova escrita 11 i 12 de desembre 

Data de resolució 13 de desembre 

Incorporació  14 de desembre 

 

6. Resultat procés de selecció 

El procés finalitzarà amb la selecció de la persona que obtinga una puntuació més 
alta en el mateix. 

La resta de persones participants que hagen passat la tercera fase, seran ordenades 
de major a menor puntuació obtinguda en el procés, conformant una borsa de 
treball vigent al llarg d’un any, i es podrà contactar amb elles en cas d’oferir una 
nova vacant per a aquesta plaça. 
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