CONVOCATÒRIA DE FEINA

Director/a,Trobada de Caps de la
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge

INTRODUCCIÓ
Us informem que queda oberta la convocatòria per optar per la plaça de director/a de la Trobada
de Caps de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG).
La Trobada de Caps de la FCEG és un esdeveniment important i innovador, ja que per primera
vegada es considera reunir totes les persones voluntàries adultes (caps escoltes) que formen part
d'alguna de les entitats federades en una mateixa activitat multitudinària. El projecte ha de conduir
a la generació d'un espai de cap de setmana per a més de 2000 persones en què els i les
participants puguin experimentar un programa que faciliti la coneixença, la diversió, la reflexió i la
cohesió entorn uns valors compartits en el marc de l'escoltisme català.
L’entitat promotora d’aquest projecte, la FCEG, és l’organització territorial que aplega tot
l’escoltisme i el guiatge que es fa a Catalunya, i és també la seva via de representació
internacional. En formen part les associacions Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Escoltes
Catalans i Acció Escolta de Catalunya.
PERFIL i TASQUES
La responsabilitat de la Direcció de la Trobada de Caps rau en la coordinació i gestió de la
preparació, realització i posterior tancament del projecte. En aquest sentit la FCEG cerca una
persona:
•
•
•
•
•

amb habilitats interpersonals i de negociació, capaç de relacionar-se amb els altres,
motivar-los i generar consensos,
amb sentit institucional, capaç de representar, quan sigui necessari, l’entitat en les seves
relacions externes segons allò que necessiti el projecte,
ordenada, metòdica i rigorosa, amb habilitats per a l’anàlisi i la planificació a mitjà i llarg
termini,
capaç de coordinar equips i d’organitzar i distribuir adequadament fluxos de treball,
amb un fort compromís i amb capacitat per al treball per objectius.

Algunes de les tasques incloses dins les responsabilitats de Direcció de la Trobada són:
•
•
•
•

Coordinació amb els equips gestors de les diferents àrees de la trobada, liderant-lo i
distribuint adequadament les tasques per a l’acompliment de les directrius, objectius i
projectes aprovats pel Consell Permanent.
Gestió del pressupost i cerca de finançament, tant de fons públics com privats, així com el
posterior tancament econòmic (realització del balanç i compte d'explotació).
Gestió de tots els aspectes legals del projecte (permisos, assegurances,etc).
Relació amb proveïdors.

El/la Director/a és la persona responsable laboral de la Trobada, encarregada de dirigir-ne la
gestió quotidiana en dependència del Consell Permanent, màxim òrgan polític de la Federació.
Així doncs, la persona candidata ha d’estar preparat/da per assumir un alt grau de responsabilitat
i desenvolupar part de la seva tasca de manera flexible, assistint a reunions i espais/òrgans de
treball del projecte i donant suport a persones voluntàries fora d’horari normal d’oficina (vespres,
caps de setmana, etc).

REQUISITS
Les persones candidates a la plaça de Direcció de la Trobada de Caps han de comptar amb les
següents característiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edat, preferentment, entre 25 i 35 anys.
Estudis superiors.
Experiència demostrable en la direcció d’equips i projectes.
Experiència demostrable en la gestió de procediments de subvencions públiques.
Coneixements acreditables en matèria financera bàsica i de control de costs.
Coneixement del moviment escolta i guia.
Excel·lent nivell de català i castellà, oral i escrit.
Perfecte domini d’eines ofimàtiques (processadors de text, fulls de càlcul, gestor de
presentacions).
Capacitat organitzativa de les tasques i treball en equip, així com iniciativa i autonomia.

ES VALORARÀ
Són punts forts en el perfil de les persones candidates, les següents característiques:
•
•
•
•
•
•

Experiència prèvia en la direcció, gestió i coordinació de projectes en el marc d’una entitat
del moviment associatiu juvenil.
Formació addicional per a la gestió acabada o en curs (cursos, postgraus, màsters,
seminaris...).
Coneixements addicionals d’ofimàtica (bases de dades, gestors de projectes, programes
de comptabilitat, gestió web, etc).
Ser o haver estat membre d’una entitat membre de la Federació Catalana d'Escoltisme i
Guiatge, especialment formant part d’òrgans o equips que hagin liderat projectes,
processos o activitats d’especial rellevància per a l’entitat.
Disponibilitat horària.
Carnet de conduir B1.

S’OFEREIX
La persona seleccionada comptarà amb les següents condicions contractuals:
•
•
•

Contracte d'obra i servei del desembre en còmput setmanal fins al 30 de juliol.
Sou base segons Conveni d'Oficines i Despatxos (categoria I – “Director/Gerent”, 2000 €
bruts / mes).
Incorporació immediata

PROCÉS DE SELECCIÓ
Les persones interessades en optar a la plaça de Director/a de la Trobada de Caps han de fer
arribar un currículum vitae, incloent una carta de motivació, a la Seu associativa ABANS DEL
DIMARTS 8 DE DESEMBRE DE 2010.
Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge
C/ Mare de Déu del Pilar, 18 · 08003 Barcelona
Referència: “SELECCIÓ DIRECCIÓ TROBADA”
Alternativament, la documentació també pot fer-se arribar a l’adreça de correu electrònic

seleccio@fceg.cat
Barcelona, 13 de novembre de 2010

