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Treballa amb nosaltres! Cooperativa Barabara Educació  
Lloc ofert:  Tècnica en formació online 

 
Descripció de l’oferta: Barabara Educació som una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim 

de lucre, especialitzades en formació i acompanyament en desenvolupament competencial i 

organitzacional. Busquem incorporar al nostre equip una persona que  amb  capacitat resolutiva  

visió estratègica, capacitat de síntesi, que pugui participar en diferents processos d’elearning, 

en diferents àmbits de treball de la cooperativa, participant tant en el disseny instruccional de 

les formacions com en la gestió del LMS. Per aquest motiu ens agradaria comptar amb una 

persona compromesa, amb ganes de participar en un projecte col·lectiu i amb il·lusió per sumar-

se al projecte. 

 
Formació i coneixements desitjats: 

• Especialista en processos d'e-learning. 

• Coneixement i experiència en plataformes LMS, nivell usuari, tutora / dinamitzadora i 

nivell gestió de cursos. Preferiblement Moodle. 

• Coneixement de la instal·lació, validació i comprovació de traçabilitat de paquets 

SCORM a plataforma. 

• Bon nivell de maneig de programes informàtics. 

• Titulació relacionada amb l'educació i / o la tecnologia aplicada a l'educació. 

• Coneixement del catàleg de formacions subvencionades SEPE. Valorable coneixement 

de formació subvencionada de convocatòries per a persones treballadores i en atur. 

• Domini oral i escrit del català i castellà. 

Experiència: Experiència mínima de 2 anys en projectes i tasques similars. 

Perfil professional: Barabara som un equip de treball en que confiem molt en les capacitats i 

potencialitats de totes les persones de l’equip, treballem de forma molt horitzontal i buscant 

sempre generar espais de treball col·lectiu. Busquem persones actives, amb iniciativa i 

resolutives, amb una bona predisposició cap a l’aprenentatge i el treball en equip. 

 

Tasques a desenvolupar: 

• Integració a l’equip de formació online en diferents projectes 

• Col·laboració en la creació de disseny instruccional de formacions. 

• Creació de propostes i revisió de continguts e-learning. 

• Gestió LMS Moodle, publicació i revisió de traçabilitat 

• Gestió alumnat i documentació 

Tipus de Contracte: Temporal  
Jornada: 20h  
Durada del contracte: 8 mesos amb possibilitat de continuïtat (novembre a juny)  
Remuneració mensual bruta: aprox. 750€ bruts mensuals 
 

Si t’interessa la proposta envia’ns el teu currículum i una breu 

carta de motivació a info@barabaraeducacio.org.  

Data límit: 18 de novembre 2020 
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