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Convocatòria d’oferta laboral:

Cap de Projecte
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge
La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) es va constituir el 1977 agrupant el que
ara són les associacions escoltes i guies: Acció Escolta de Catalunya (AEC), Escoltes Catalans
(EC) i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG). La FCEG està formada per 20.000 infants i joves i 205 agrupaments. Aquestes tres entitats, en el marc del procés d’unitat que estan
impulsant, han aprovat a les respectives assemblees treballar un full de ruta amb l’objectiu de
crear una nova associació única d’escoltisme i guiatge oberta i catalana.
Descripció de la plaça:
- Donar suport tècnic al desenvolupament del full de ruta per la creació d’una associació
única d’escoltisme i guiatge.
Funcions:
- Planificació, gestió, coordinació i execució del projecte del procés d’unitat de l’escoltisme català
- Execució tècnica del projecte
- Coordinació i suport dels grups de treball del full de ruta
- Suport en l’elaboració de continguts i propostes
- Suport en l’elaboració de materials i dinàmiques de participació per als agents implicats
(especialment agrupaments)
- Suport tècnic en la organització d'esdeveniments i trobades.
- Participació a les reunions de seguiment (equip coordinador) i a les reunions dels diferents espais (taula de participació, taula de desenvolupament, etc).
- Tasques de comunicació i de difusió del projecte (webs, xarxes i campanyes).
- Coordinació amb el tècnic de projectes i administració de la FCEG.
Requisits:
- Experiència mínima de 3 - 5 anys en el disseny, execució i avaluació de projectes en entitats sense afany de lucre
- Experiència en la formulació i eines de recerca social
- Capacitat d’anàlisi i síntesi d’informació
- Trajectòria personal en l’associacionisme juvenil
- Coneixement de l’escoltisme català.
- Nivell C de català o perfecte domini del mateix.
- Coneixements informàtics (entorn Ubuntu, paquet Office, Internet, eines de comunicació 2.0...)
- Coneixement de l’anglès. Nivell B2
- Flexibilitat horària i disponibilitat en caps de setmana i vespres.
- Disponibilitat per desplaçar-se per Catalunya i disponibilitat de vehicle
Competències transversals:
- Capacitat d’organització i gestió de projectes.
- Capacitat d’anàlisi i síntesi d’informació i comunicació escrita.
- Gestió d’equips i capacitat de dinamització d’aquests.
- Lideratge i iniciativa pròpia.
- Flexibilitat i capacitat d’adaptació al canvi.
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Es valorarà:
- Màster o postgrau en l’àmbit d’acció social, gestió de projectes i/o organitzacions.
- Haver participat en projectes d’aliances o fusions entre entitats.
- Estudis complementaris en comunicació escrita.
S’ofereix:
- Contractació laboral a càrrec de la FCEG amb un període de prova de tres mesos.
- Jornada de 30 hores setmanals.
- Incorporació immediata
- Sou brut anual segons escala salarial de la FCEG.
- Lloc de treball principal a la seu de la Federació (c/ Mare de Déu del Pilar, 18, Barcelona).
Termini de recepció de currículums:
- Data límit: 18 de març del 2017.
- Enviar a l’adreça laboral@fceg.cat amb l’assumpte “Oferta laboral procés”.

