OFERTA DE FEINA
Des de l’Impuls Cooperatiu de Sants busquem una persona que s’encarregui de la cocoordinació i seguiment de diferents línies de treball de la Comunalitat Urbana de Sants, SantsBadal, Hostafrancs i La Bordeta.
La Comunalitat Urbana de Sants, Hostafrancs i La Bordeta vol actuar als barris de Sants, SantsBadal, Hostafrancs i La Bordeta, per promoure un desenvolupament socioeconòmic local,
comunitari i transformador, orientat a la democratització, la mancomunió, la relocalització i la
transició ecosocial de les activitats econòmiques locals, de la mà de l’economia social i solidària,
el teixit veïnal i associatiu, el petit comerç, les xarxes de suport mutu i les persones treballadores
autònomes.

En cas de tenir interès en el lloc de treball, envia un CV personal al següent correu:
projectes@sants.coop fins el 02 de maig de 2022.
A. FUNCIONS
•
•
•
•

Coordinació i seguiment de la implementació del projecte Xarxa Comunal d’Ocupació
Laboral i Ajuda Mútua.
Tasques tècniques d’administració, gestió i justificació dels projectes de l’Impuls
Cooperatiu de Sants. (conjuntament amb la resta de l’equip tècnic).
Treball de prospecció amb el petit comerç dels barris de Sants, Sants-Badal, Hostafrancs
i La Bordeta.
Relació amb les iniciatives que conformen l’Impuls i amb actors veïnals i comunitaris del
districte de Sants Montjuïc.

B. REQUISITS
•
•
•
•
•
•
•

Formació (grau o llicenciatura en ciències socials; cicle formatiu de grau superior)
Coneixement específic en cooperativisme i economia social i solidària
Coneixements en intermediació laboral
Experiència en treball comunitari i/o desenvolupament local,
Experiència en dinamització de grups i xarxes
Experiència en gestió de projectes cofinançats per administracions públiques
Nivell C català i castellà

C. ES VALORARÀ
•
•
•
•

Ser dona i/o tenir un origen divers
Participació en el teixit cooperatiu i associatiu en els barris de Sants, Sants-Badal,
Hostafrancs i La Bordeta en moviments socials transformadors
Coneixements de la perspectiva ecofeminista
Persona proactiva i polivalent, amb capacitat analítica i de resolució de problemes,
empatia i capacitat comunicativa

D. OFERIM
•
•
•
•
•

Contracte de treball d’un any de 30 hores/setmana (ampliable a 21 mesos)
Incorporació immediata
Flexibilitat horària
Lloc de treball i reunions periòdiques presencials a Sants, Barcelona, amb possibilitat de
teletreball
Remuneració 1440,33€ bruts mensuals

