OFERTA LLOC DE TREBALL

EMPRESA: CONSORCI DEL MERCAT DE LES FLORS
DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA: es convoca una plaça de Tècnic Auxiliar
DENOMINACIÓ DEL LLOC: COORDINADOR/A ESPAI DE CREACIÓ “EL GRANER”
Tipologia: Tècnic Auxiliar
TIPUS DE CONTRACTE: Obra i Servei (3 anys)
DATA D’INCORPORACIÓ: Juliol 2018
DATA DE PUBLICACIÓ: 12 de Febrer de 2018

FUNCIONS
Veure bases de la convocatòria
CONDICIONS DE TREBALL
a)
b)
c)
d)

Titulació:
Jornada:
Sou:
Lloc de treball:

Corresponent a Grup C1:
37,5 hores setmanals
segons conveni (aprox. 2.220,00€ mensuals bruts. 15 pagues anuals)
Fàbrica de Creació el Graner de l’Illa Philips

REQUISITS DEL CANDIDAT
a) Generals
1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, de
conformitat amb la legislació vigent.
2. Els aspirants amb nacionalitat d’altres estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar
coneixements suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb aquesta
finalitat.
3. Haver complert 18 anys
4. Tenir la titulació requerida a efectes de la convocatòria. Els aspirants d’Estats Membres de la Unió
Europea hauran d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb
el que s’estableix a la normativa vigent.
5. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques,
6. No haver estat separat per resolució disciplinària ferma del servei de cap administració pública.
7. Tenir capacitat funcional per el desenvolupament de les tasques habituals de la plaça a la que
s’aspira.
8. Acreditar el coneixement de la llengua catalana estant en possessió del certificat de nivell C.

b) Específics
1. Titulacions acadèmiques: Estar en possessió del títol de Batxillerat, FP de segon grau o cicle
formatiu de grau superior
2. Coneixements especialitzats rellevants: Coreografia, gestió cultural en l’àmbit de la dansa i/o arts
escèniques en entitats públiques i/o privades
3. Idiomes: català, castellà i anglès
4. Formació informàtica: Office, Internet
5. Experiència laboral: Mínim 3 anys en escena coreogràfica de Barcelona, Catalunya i/o Espanya.
Experiència en la gestió de projectes de producció i suport a la creació
6. Condicions excepcionals: Disponibilitat per desplaçaments. Horari i dedicació flexible
PROCÉS DE SELECCIÓ
Veure bases de la convocatòria
LÍMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
Abans del dia 12 DE MARÇ DE 2018 a les 14:00 hores els possibles interessats hauran d’aportar el dossier
amb el seu projecte en format electrònic (pdf o word) adreçat al Consorci Mercat de les Flors a l’adreça
següent: rrhh@mercatflors.cat. A l’apartat assumpte del correu s’ha ha de fer constar la referència
següent:
Procés selecció Coordinador/a Espai de Creació “El Graner”
En el supòsit que algun dels projectes es vulgui acompanyar de material que no pot ser enviat en suport
digital, la presentació de la documentació de la candidatura (explicació de projecte, currículum vitae,
pressupost i altra documentació) s’ha de presentar en un únic paquet que haurà de ser lliurat al registre
oficial del Consorci Mercat de les Flors a l’adreça següent:
CONSORCI MERCAT DE LES FLORS
Lleida 59
08004 - Barcelona.
Al sobre hi haurà de constar la referència següent:
Procés selecció Coordinador/a Espai de Creació “El Graner”
L’horari del registres és de dilluns a divendres laborables de 9:00 a 14:00 hores.
Els projectes que entrin en qualsevol dels registres en posterioritat a la data i hora indicada seran
desestimats.

