Oferta de feina de 3 places de Tècnic/a per desplegar el projecte “Comunalitats
Urbanes” del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat a Salt
Abril 27, 2022 Ateneu Popular Coma Cros (Federació d’entitats socioculturals de Salt)

Estem construint un equip per impulsar, gestionar i desenvolupar el projecte de “Comunalitats urbanes” a
Salt, un projecte amb 5 entitats activadores (Federació d’entitats Socioculturals de Salt, Glam, La Copa,
Associació MilFulles i Ajuntament de Salt.
Després d’una convocatòria pública, a través d’una línia de subvencions per a projectes bianuals, s’han
aprovat la creació de 22 comunalitats arreu del territori català. Salt som una d’aquestes 22 comunalitats. I
busquem un equip de 3 persones per fer l’acompanyament tècnic i dinamització d’aquest projecte amb 3
llocs de feina:

Perfil 1 (un lloc de feina) Coordinació i gestió del projecte - jornada completa 21.158€ bruts anuals.
Perfil 2 (dos llocs de feina) Suport tècnic i dinamització - mitja jornada 10.579€ bruts anuals.
*Les jornades laborals les podrem ajustar a les persones.

Si voleu optar a la feina, heu d’enviar el currículum segons el model que facilitem al final del present
document a comunalitats@ateneucomacros.cat, indicant si apliqueu a un sol perfil o ambdós. Teniu temps
fins al 8 de maig.
Comunalitats urbanes és una iniciativa del Departament d’Empresa i Treball per a potenciar la xarxa
econòmica urbana a través de l’economia de proximitat als barris i ciutats, donant impuls a nous projectes
d’ajuda mútua que neixen de la mà del teixit veïnal i associatiu, del petit comerç, de les xarxes de suport
mutu, les associacions veïnals, i les persones treballadores autònomes.

Per ambdós perfils:
Requisits:


Formació superior (grau universitari, cfgs)

Criteris a Valorar:











Experiència en justificació de subvencions
Experiència en redacció de projectes
Experiència en el treball comunitari, col·lectius i entitats
Experiència en el món associatiu
Coneixements d’economia social i solidària
Coneixements formatius en els àmbits de la convocatòria
Dinamització de projectes i activitats
Coneixement del context i la realitat de Salt
Coneixement d’idiomes
Motivació pel projecte

Habilitats personals:





Capacitat de treball en equip
Iniciativa i capacitat de lideratge
Habilitats per parlar en públic
Habilitats socials i relacionals en contextos de diversitats.

Perfil 1 tasques:









Coordinació general del projecte global i processos generats a partir del programa comunalitats
Visió general projecte, seguiment del compliment d’indicadors i resultats esperats. Justificació i
memòria del projecte
Gestió econòmica i seguiment de pressupost.
Disseny i implementació de la metodologia de seguiment de cadascun dels projectes amb la resta de
l’equip
Suport a l’activitat general de la comunalitat (formacions, organització d’actes, tallers, jornades,
seminaris i altres)
Representació en nom de la comunalitat
Coordinació interinstitucional
Facilitar el treball quotidià i aportar perspectiva global conjuntament amb la resta de l’equip

Perfil 1 què oferim:





Jornada 37,5 h
Salari anual brut de 21.158€
Contracte fins al 15 de febrer 2024 (pendent possible pròrroga)
Data d’incorporació: Immediata

Perfil 2 tasques:








Coordinació de projectes i processos generats a partir del programa comunalitats
Enxarxament i treball comunitari
Acompanyament de projectes, visió estratègica, assessorament
Disseny i implementació de la metodologia de seguiment de cadascun dels projectes amb la resta de
l’equip
Suport a l’activitat general de la comunalitat (formacions, organització d’actes, tallers, jornades,
seminaris i altres)
Representació en nom de la comunalitat
Facilitar el treball quotidià i aportar perspectiva global conjuntament amb la resta de l’equip

Perfil 2 què oferim:





Jornada 18,75 h (mitja jornada)
Salari anual brut de 10.579€
Contracte fins al 15 de febrer 2024 (pendent possible pròrroga)
Data d’incorporació: Immediata

Guia del currículum

Nom i cognoms:
Telèfon:
Correu electrònic:
A quin perfil et presentes? 1, 2 o ambdós.

Explica (com a màxim en dos fulls):

La teva experiència en:






Justificació de subvencions
Redacció de projectes
Món associatiu
Treball comunitari, col·lectius i entitats
Dinamització de projectes i activitats

La teva formació més destacable

Coneixement de:




Economia social i solidària, cooperatives i empresa
Context i entorn de Salt
Idiomes

Les teves principals habilitats

Per què t’interessa o creus que encaixes en l'oferta de feina

(Són criteris a valorar, explica el teu bagatge amb sinceritat, confiança i llibertat ;)

