Convocatòria de feina
Plaça Tècnica a Joves d’Esquerra Verda
S’obre un procés de selecció per tal de cobrir la plaça tècnica a l'Oficina de Joves d'Esquerra
Verda, a la Seu Nacional d'Armengol, 2-8, baixos, 08003 Barcelona.
1. Data publicació: 22/01/2018.
2. Bases:
- Remuneració: contracte d'obra i servei. Mitja jornada (20 hores setmanals) amb flexibilitat
horària per tal de dur a terme tasques administratives i comunicatives a l’oficina de JEV. Sou
brut de 680€ aproximadament (categoria auxiliar administratiu).
- Característiques del lloc: la persona que ocupi el lloc de feina haurà de desenvolupar les
següents tasques sota la supervisió de la Coordinació Nacional:
Tramitació de subvencions (sol·licitud, seguiment i justificació)
Gestions relacionades amb l'oficina i el local
Gestió de xarxes socials i comunicació
corporativa
Tasques d'organització d'actes
- Requisits que es demanen a la persona:
Habilitats socials i comunicatives
Coneixement de l’organització
Iniciativa pròpia
Estudis de Batxillerat o Cicle Formatiu. Es valorarà haver cursat o estar cursant estudis
superiors
Capacitat d’expressió i comprensió oral i escrita
Coneixement bàsics d’ofimàtica
- Altres aspectes que es valoraran:
Coneixements de comptabilitat
Acreditació de nivell d’anglès
Nocions bàsiques de disseny gràfic
Experiència en llocs de feina similars
- Procés selectiu (a través del CV, proves de capacitat, entrevista personal i d’altres possibles
proves):
Valoració CV: 20%
Valoració experiència: 30%
Valoració entrevista personal: 50%
- Contractació: fins la XIV Assemblea Nacional de JEV amb possibilitat de pròrroga
3. Termini presentació de sol·licitud: 5 de febrer del 2018
4. Model de sol·licitud: CV i carta de motivació.
5. Lloc i procediment de presentació de sol·licituds: virtualment a jev@joves.cat,
presencialment o per correu postal certificat a la Seu Nacional de JEV (Armengol, 2-8,
baixos, 08003 Barcelona).
6. Calendari:
Primera preselecció: fins al 19 de febrer de 2018
Selecció final mitjançant una prova, si escau: fins al 28 de febrer de 2018.
Incorporació a partir del 19 de març del 2018.
7. Publicació del resultat: primera quinzena de març del 2018

