OFERTA LABORAL:
INFORMADORA CASAL DE BARRI DEL POBLENOU.
Desembre 2021
FUNCIONS
Transversals:
- Vetllar pel compliment dels objectius del projecte del Casal de Barri del Poblenou.
- Implicació en la globalitat del projecte, participant de l’equip de treball i dels canals i
mecanismes de participació.
- Suport als diferents projectes associatius de la federació.
Específiques :
- Atenció al públic, suport logístic al taulell d’informació i en la preparació de sales.
- Donar suport logístic als actes que es realitzin al Casal de Barri.
- Tasques d’administració bàsiques.
- Dinamitzar els canals i mecanismes de participació del Casal de Barri del Poblenou.
- Col·laborar amb la tècnica del Casal en redactar les memòries trimestrals i anuals del
projecte i fer-ne les corresponents valoracions.
REQUISITS:
- Experiència en el sector associatiu i en la dinamització comunitària.
- Experiència de treball amb voluntaris i entitats socials diverses.
- Català i castellà parlats i escrits.
- Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
- Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats.
- Perspectiva de continuïtat en el projecte.
ES VALORARÀ:
- Formació específica en l’àmbit de l’animació sociocultural, la gestió cultural o educació.
- Coneixement i/o vinculació amb el del territori, el projecte del Casal de Barri del Poblenou
i del teixit associatiu del(s) barri(s) del Poblenou.
- Estar al dia de l’oferta sociocultural tant al(s) barri(s) del Poblenou com de la ciutat.
CONDICIONS GENERALS
Tipus de contracte: Indefinit amb 1 mes de prova.
Horari: tardes de dilluns a divendres. 850 h / anuals 50 % jornada.
Retribució: segons conveni del lleure, categoria Informador/a.
Data d’incorporació: 10-01-2022
Lloc de treball: Casal de Barri del Poblenou
Els interessats poden enviar el currículum per e-mail a l’adreça cbarripoblenou@gmail.com o bé
portar-ho presencialment al mateix Casal, Rambla del Poblenou 49 baixos, abans del 17 de desembre
del 2021.
La selecció dels possibles candidats es realitzarà el dilluns 20 de desembre i les entrevistes amb els
candidats entre el 21 i el 22, donant com tancada la selecció el 23 de desembre.

Coordinadora d’Entitats del Poblenou, Rambla del Poblenou 49 baixos, Casal de Barri del Poblenou

