
 
 

TÈCNIC/A DE VOLUNTARIAT DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA 
SALUT 

En coordinació amb la persona responsable de voluntariat de la Fundació Autònoma 
Solidària (FAS), es responsabilitzarà de desenvolupar el Programa de Promoció de la Salut 
durant el curs 2019/2020 

Funcions principals: 

• Donar suport integral al desenvolupament dels Programa de Promoció de la Salut 
(gestió, seguiment i avaluació) així com a la gestió de les subvencions vinculades. 

• Desenvolupar la programació d’activitats i campanyes del programa de Promoció de 
la Salut i fer-ne el seguiment amb el suport de la persona estudiant que realitza 
tasques de dinamització. 

• Coordinar la programació i seguiment de les activitats socioculturals i educatives que 
realitzen els voluntaris als centres sociosanitaris, juntament amb els responsables 
dels centres i amb el suport de la persona estudiant que realitza tasques de 
dinamització. 

• Realitzar el seguiment de les campanyes de promoció del voluntariat, configurar els 
grups de persones voluntàries i realitzar-ne el seguiment i l’avaluació. 

• Gestionar la participació de l’equip de voluntariat del programa de salut en les 
activitats de formació i reconeixement transversals de tota l’entitat. 

• Donar suport al manteniment de les eines de gestió de l’entitat, incorporant la 
informació de l’equip de voluntariat del programa de salut. 

• Treballar en xarxa amb entitats externes i agents de la UAB per a la realització de les 
activitats del programa. 

• Recollir i analitzar indicadors, realitzar informes i reunions de coordinació i seguiment. 
• Donar suport a les tasques de comunicació vinculades a les accions desenvolupades 

(web, xarxes socials, disseny de materials) 
• Donar suport general a l’Àrea de Voluntariat i Acció Social de l’entitat i coordinar 

accions conjuntes en relació als seus projectes. 
 

Requisits: 

Formació: 

• Titulació de Grau, Diplomatura o Llicenciatura preferentment en l’àmbit de les ciències 
de la salut, humanístiques o socials.  
 

Experiència prèvia: 

• Coneixement i experiència en el disseny de programes i campanyes de sensibilització. 
• Coneixement i experiència en la gestió de projectes socials. 
• Experiència en el Tercer Sector, especialment l’àmbit del voluntariat i la promoció de 

la salut. 



 
 
 
Coneixements d’idiomes 
• Català, castellà: equivalent a nivell C2 del MECR. 
• Anglès: equivalent a nivell B2 del MECR. 

 

Altres Coneixements: 
• Coneixements avançats de les eines ofimàtiques (Excel, Word, i Power Point), i de 

les xarxes socials. 
 
 

Mèrits que també es valoraran: 
 

• Formació de màster i/o postgrau en l’àmbit de la salut i/o la intervenció social i 
comunitària. 
 

• Experiència acadèmica, laboral i/o voluntària en el desenvolupament de projectes de 
recerca o d’intervenció en els àmbits de la prevenció o la promoció de la salut, 
especialment adreçats a la joventut. 
 

Dedicació i contraprestacions: 

• Contracte laboral temporal vinculat al projecte 
• Jornada laboral de 30 hores setmanals en horari de matins i de tardes. 
• Retribució:  17.079,86 € bruts anuals. 
• Lloc de treball: Campus de la UAB. 
• Incorporació prevista: octubre 2019. 

 

Sol·licituds 

Les sol·licituds es poden enviar fins el dia 11 d’octubre de 2019 adjuntant un Currículum 
Vitae en format pdf i una carta de motivació a l’adreça fas.seleccio@uab.cat, especificant 
la referencia: Tècnic/a de salut. 
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