OFERTA LABORAL

TÈCNIC/A TERRITORIAL
Òmnium Cultural, entitat que treballa per a la promoció de la llengua i la cultura
catalanes, la cohesió social i la defensa dels drets nacionals de Catalunya, cerca una
persona per incorporar-la, com a tècnica territorial de suport associatiu, a la Conca de
Barberà i Baix Penedès.
Perfil
Persona dinàmica i amb iniciativa, polivalent, amb capacitat de treball autònom i de
treball en equip, coneixedora de la xarxa associativa, la geografia i l’estructura
sociopolítica de Catalunya i, especialment, barcelonina. Amb trajectòria associativa i
experiència en el desenvolupament de projectes en l’àmbit social i/o cultural.
Requisits
- Estudis superiors preferentment en les àrees socials i humanístiques.
- Ser resident a la zona d’actuació.
- Experiència en desenvolupament de projectes socials o culturals.
- Domini de la llengua catalana i castellana.
- Domini del paquet office i del treball on-line.
- Permís de conduir B1, vehicle propi i disponibilitat per desplaçar-se.
- Flexibilitat horària.
Principals funcions:
- Realització de tasques de suport tècnic a les seus d'Òmnium del Baix Camp, Priorat,
Conca de Barberà i Baix Penedès, que li seran assignades.
- Desenvolupament i control del pla de treball.
- Desplegament i difusió al territori dels programes, campanyes i accions promogudes
des de l'entitat.
- Coordinació amb l’equip de la seu nacional d'Òmnium.
- Promoció, gestió i coordinació de voluntariat.
- Vetllar pel compliment de la normativa legal i els procediments de l'entitat.
Es valorarà:
- Experiència en l’àmbit associatiu.
- Coneixements en una tercera llengua anglès, francès.
- Ser soci/a de l’entitat o entitats afins.
Condicions laborals
- Contracte obra i servei
- Jornada de 40 hores
- Sou segons la taula salarial de l’entitat
- Lloc de treball a Reus
- Incorporació immediata

Les persones interessades han d’enviar el currículum i una breu carta de presentació a
https://www.omnium.cat/ca/qui-som/treballa-amb-nosaltres/ abans del 22 de març de
2020.

