
 
 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOS TÈCNICS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 

PROJECTE D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI. 

Novembre 2017 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) obre la present convocatòria l’objecte de la qual és la               

selecció i contractació de dos tècnics per desenvolupar el projecte d’Impuls de l’Economia Social al               

districte de Sarrià-Sant Gervasi.  

LLOC DE TREBALL 

Tècnic/a d’Economia Social i Solidària amb dependència de la comissió d’Economia Social i Solidària              

de l’Associació Cultural Casa Orlandai.  

FUNCIONS 

● Mapatge d’iniciatives i projectes d’economia social i solidària. 

● Promoció i difusió de les pràctiques i el coneixement de l’economia social i solidaria. 

● Dinamització d’espais de trobada del sector. 

● Acompanyament i assessorament dels diferents projectes que ho requereixin. 

● Promoció del consum responsable i dels criteris d’economia social i solidària. 

● Coordinació amb la Comissió d’Economia Social de l’ACCO i el Comissionat de l’Ajuntament             

de Barcelona.  

● Treball coordinat amb la XES i Coopolis en el desenvolupament del projecte. 

REQUISITS 

● Experiència en àmbits de treball comunitaris. 

● Formació o experiència en el món de l’economia social i solidària. 

● Coneixement d'eines de comunicació i ofimàtica 

 

ES VALORARÀ 

● Coneixement del districte de Sarrià – Sant Gervasi i haver format part d’alguna entitat o               
projecte comunitari.  

● Experiència en redacció i justificació de projectes.  
● Competències en el treball en equip. 
● Coneixement del món educatiu o del món del comerç.  
● Nivell de català C o superior 

● Actitud proactiva, flexible i dinàmica 

 

 



 
 

OFERIM 

Tipus de contracte: Contracte per obra i servei segons durada del projecte. Termini inicial de 6                 

mesos, prorrogables fins a 14 mesos. 

 Mitja jornada: 20 hores setmanals (emmarcades en l’horari d’obertura del centre de 10h a 22h) 

 Retribució: 11.418,26€ (sou brut anual segons conveni) 

 Data d’incorporació: 23/11/2017 

 Lloc de treball: Casa Orlandai. C/Jaume Piquet,23.08017-Barcelona 

Horari flexible segons necessitats del projecte. Disponibilitat i flexibilitat horària durant activitats del              
projecte. 

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les persones interessades de participar en aquesta convocatòria hauran d’enviar un currículum vitae             

acompanyat d’una carta de presentació explicant les motivacions per presentar-se a aquesta            

convocatòria i el motiu pel qual és considera un candidat/a idoni per aquesta oferta. 

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de selecció, les candidatures s’hauran de                

presentar en el següent format: 

Les sol·licituds s’enviaran per correu electrònic a rrhh@casaorlandai.cat amb l’assumpte:          

"ESS-Convocatòria novembre 2017". Qualsevol aclariment durant el procés, cal fer-ho a través            

d’aquesta mateixa adreça de correu electrònic. 

No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat al 17/11/2017 a les 23:59 hores. 

Les candidatures que no compleixin amb aquest requisits no seran incloses en el procés de selecció. 


