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OFERTA DE TREBALL 

 
Andròmines és una entitat social sense ànim de lucre que treballa per oferir oportunitats 
d’integració a persones en situació d’exclusió a partir de la creació d’espais, activitats i 
treball en la gestió de residus i la protecció del medi ambient. 
 
Nom/raó social: ASSOCIACIO SOCIAL  ANDROMINES 
NIF: G-60304862 
Activitat/sector:  Alfabetització Informatica. 
Adreça: Crta. Vella, 37 baixos    
C.P: 08110    Població: Montcada i Reixac. 
Telèfon: 93 274 06 27                     Fax: 93 416 16 14 
Adreça electrònica: incorpora@andromines.net 
Responsable de la selecció: Marisa Gliosca/ Xavier Gonzalez  
 

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC  DE TREBALL 

Lloc de treball: Dinamitzador de taller de alfabetització informatica i manteniment 

de xarxes LTSP 

Lloc de treball: Centre Penitenciari Brians 1 i Brians 2 
Categoria: tècnic 
Nombre de places a cobrir :1 
Durada contracte: obra i servei  
Horari:20 hs setmanals  
Salari:Aprox 1150 € nets x 12 pagues   
Data incorporació: immediata  
 
FUNCIONS I TASQUES DEL LLOC DE TREBALL: 
 

• Muntatge i reparació de PCs ( maquinari i programari específic) 
• Instal·lació i administració de sistema operatiu Linux  i xarxes LTSP  
• Formació als interns amb l’ús nivell usuari de programari lliure i capsules de 

formació Actic  nivell basic i mitja.  
• Formació als interns en programació bàsica JAVA   
• Elaboració d'informes periòdics 
• Acompanyar i donar suport als interns.  
• Dissenyar i fer el seguiment del itinerari personalitzat de formació fr cadascun dels 

usuaris . 
• Establir els contactes i les coordinacions necessàries  
• Formació als professionals mitja sans Moodles 
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OFERTA DE TREBALL 

 
PERFIL SOL·LICITAT (indispensable):  

 

• Preferentment titulat en Informàtica. 
• Capacitat de treball en equip i de forma coordinada. 
• Capacitat de programar, realitzar i avaluar activitats 
• Capacitat de formació contínua (diagnosticar les pròpies necessitats formatives, 

buscar recursos, aprendre de la pràctica, etc) 
• Resolució de conflictes 
• Consciència del nivell d'estrès i control de les reaccions. 
• Acceptació de les aportacions dels altres 
• Disposició als consens 
• Actitud constructiva 
• Creativitat i innovació 
• Responsabilitat i assumpció de compromisos. 
• Autonomia. 
• Assertivitat 
• Habilitats comunicatives  
• Elaboració de noves propostes i participació en la planificació estratègica de l'àmbit. 
• Carnet de conduir tipus B i vehicle propi . 
• Certificat ACTIC nivell Mitja  
• Carnet de Conduir i vehicle propi (Totalment Imprescindible) 

 


