AVALEM JOVES PLUS
Contractacions EMCUJU: 2 persones
Contractacions EMPUJU: 2 persones
PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades per
entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.





Subvenció obtinguda: 34.414,80 Euros
Nombre de contractes: 2
Duració del contracte: 1 d'agost de 2017 a 31 de juliol de 2018
Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:




Tècnic superior d'animació sociocultural i lingüística: 1 persona.
 Organització, planificació, programació, desenrotllament i avaluació de les
activitats.
 Elaboració de projectes d'intervenció sociocultural juvenil, obtinguda del
context i les persones destinatàries.
 Devolucions i préstecs del servici de biblioteca
Agent d'ocupació i desenrotllament local: 1 persona
 Consulta en Diaris Oficials de les subvencions a les quals es podria acollir l'
Ajuntament de Rafelbunyol
 Posada en contacte amb Servef i amb els potencials beneficiaris de les
subvencions
 Suport a gestió de bosses de treball

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones jóvens per entitats locals,
en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.





Subvenció obtinguda: 52.100,40 Euros
Nombre de contractes: 2
Duració del contracte: 1 d'agost de 2017 a 31 de juliol de 2018
Tipus de contracte: Contracte per obra o servici

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:




Gestor cultural: 1 persona.
 Gestió dels espais socioculturals municipals
 Labors d'auxiliar de biblioteca
 Revisió, elaboració i distribució del material gràfic i cartelería en els punts oficials de
comunicació de l'Ajuntament.
 Gestió de projectes culturals
Psicòloga: 1 persona.
 Elaboració i execució de tallers.
 Avaluació i valoració psicopedagògica i logopèdica de l'alumnat amb necessitats
específiques de suport educatiu.
 Assessorament i orientació a les famílies i professors d'alumnes amb necessitats de
suport educatiu o amb problemes d'adaptació o ajust personal
 Coordinació amb els diferents departaments segons matèries a tractar.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea




Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la
Comissió Europea"
 http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
UAFSE, Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social
 http://www.empleo.gob.es/uafse

