
OFERTA A LA VÍBRIA INTERCULTURAL: CONTRACTE EN PRÀCTIQUES 

La Víbria Intercultural és una associació sense afany de lucre, dedicada a la mobilitat 
internacional per a joves. Va ser fundada l’any 2003 a Terrassa amb l’objectiu de promoure la 
interculturalitat, el voluntariat (local i internacional), i la ciutadania activa, així com exportar la 
cultura catalana arreu. 
 
Amb aquest propòsit, d’una banda acollim projectes internacionals a casa nostra i, de l’altra, 
enviem joves del territori a realitzar experiències a l’estranger. Tot això, sota el marc dels 
programes europeus de mobilitat, Erasmus +, que permeten experiències vitals tant de curta 
com de llarga durada (Servei de voluntariat europeu, Intercanvis juvenils i Formacions socials). 
 
A més a més, oferim un servei d’assessorament a joves i entitats interessades en qualsevol àmbit 
de la mobilitat internacional (sigui en el marc dels programes europeus, o qualsevol altre) a les 
nostres oficines de Terrassa (Casa Baumann), Barberà del Vallès, Palau-solità i Plegamans i 
Igualada. 
 
Descripció anunci: 

Busquem un dinamitzador de mobilitat internacional. 

Requisits 

 Inscrit al Pla de Garantia Juvenil 
 Demandant de treball al SOC 

Es valorarà especialment: 

 Nivell fluït d’anglès 
 Conèixer i/o haver realitzar projectes europeus de mobilitat internacional  (Erasmus+: 

Intercanvis, SVE, formacions) 
 Residir a Terrassa o rodalies 
 Vinculació amb entitats del territori 
 Nocions de comptabilitat 

Desenvolupament de funcions: 

Assessories juvenils en temes de mobilitat internacional 

 Atendre assessories personalitzades a joves 
 Oferir xerrades informatives a joves i entitats 
 Altres funcions relacionades amb la gestió del servei de mobilitat internacional de 

Terrassa 

Suport a la gestió i creació de projectes europeus (SVE, Intercanvis, Formacions) 

 Suport d’enviament i acollida de projectes europeus 
 Suport en la coordinació de projectes europeus a l’acollida 

Desenvolupament de funcions transversals de l’associació 



Competències: 

 Instrumentals: 
 Ofimàtica 
 Català i Castellà parlat i escrit. 

 Transversals: 
 Organització del temps i de la pròpia feina 
 Capacitat de treballar autònomament  
 Proactivitat i polivalència 
 Adaptabilitat, flexibilitat 
 Atenció al públic 

Estudis 

 Grau universitari, grau mig, grau superior o equivalent en educació social, treball social, 
comunicació, pedagogia, psicologia, animació sociocultural o altres relacionats. 

Condicions del lloc de treball: 

 37,5 hores setmanals  
 Remuneració segons conveni de pràctiques remunerades 
 Ubicació: Terrassa (Avinguda Jacquard, 1) amb possibilitat de desplaçar-se en moments 

puntuals per a fer activitats externes 
 Inici a mitjans de novembre i durada de 6 mesos 

Envia’ns el teu CV i Carta de motivació a info@vibria.org amb el subjecte “Oferta Terrassa” abans 

del 25 d’octubre. 
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