Nom de l’Organització: Stop Sida
Lloc de treball: Tècnic/a de projecte
ÀMBIT DE TREBALL:
Stop Sida és una associació sense ànim de lucre que des de l’any 1986 es dedica a la promoció de la salut
sexual des de i per a la comunitat LGTB+ i de dones trans i homes que exerceixen el treball sexual. Així
mateix, col·laborem amb altres entitats a nivell local, autonòmic, estatal i internacional.
Més informació a la web www.stopsida.org
RESPONSABILITATS:
 Responsable del Programa Protegersex http://protegersex.org/ dirigit a dones trans que
exerceixen el treball sexual.
 Redacció de projectes i memòries tècniques
 Assessoria sociosanitària i en salut sexual, derivacions a altres recursos
 Realització de la proba ràpida de VIH i altres ITS
 Coordinació amb el CEEISCAT per a estudis
 Acompanyament hospitalari a usuàries del projecte
 Coordinació amb la mediadora del programa
 Reunions amb administracions públiques i equip tècnic
 Us de base de dades
 Formació de voluntariat i coordinació
PERFIL/REQUISITS:
IMPRESCINDIBLE:








Titulació acadèmica de l`àmbit psicosocial.
Experiència tècnica de 2 anys en projectes socials (elaboració de projectes, memòries i informes).
Coneixement de la comunitat LGTB+ i de recursos sociosanitaris en Catalunya.
Capacitat de dinamitzar grups.
Persona empàtica, amb capacitat d’escolta i autocontrol, pacient, assertiva, flexible en el tracte i
metodològica. Amb apertura mental.
Capacitat de comunicació i facilitat per adaptar-se a cada tipus de persona amb la que treballa.
Maneig de Microsoft Word y Excel.

VALORABLE:






Titulació universitària.
Experiència laboral en l’àmbit del treball sexual i LGTB+.
Formació complementària en l’àmbit de la salut sexual i el treball sexual.
Català i portuguès.
Experiència prèvia en atenció a persones immigrants.

OFRECEMOS:





Incorporació: 1 de juliol 2018
Jornada de 20 hores setmanals de matí i tarda, segons les necessitats del projecte.
Contracte: Indefinit
Salari: 723 euros nets mensuals.

Localització:
Data de inici:
Data límit d’inscripció:
Nº de vacants:

Espanya/Catalunya/Barcelona/Eixample
1 de juliol 2018
Enviar CV i carta de presentació abans del 24 de juny de 2018 al
correu electrònic raquel@stopsida.org
1

