
 
 

  

     
 
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL FINS RESOLUCIÓ DEFINITIVA 
 

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
OFERTA LABORAL 

 
DADES DE L’EMPRESA 

 
Nom:    Color Sitges Link    
Adreça:    C/ Joan Tarrida 11, 2 a 08870, Sitges (Barcelona) 
Població:   Sitges 
Responsable de la selecció: Cristina Baqués 
 

LLOC DE TREBALL A COBRIR 
 
Perfil professional:  Auxiliar administració 

 
 

Nombre de places a 
cobrir: 

 1 

 
Breu descripció del 
lloc de treball: 

- Atenció presencial, telefònica i online i desviació de peticions i 
demandes.  
Emissió de trucades i agendes per concertar cites. 

- Atenció a nous voluntaris i voluntàries.  
- Donar informació als visitants sobre la associació i els seus 

projectes i activitats. Classificar el material de suport 
informatiu i organitzar i classificar el material de suport 
informatiu. 

- Gestionar agendes de sales i recursos compartits i d’altres 
serveis 

- Donar suport en la gestió de la web i les xarxes socials. 
- Suport en la preparació documentació de projectes de 

l’associació  
- Gravar, editar i processar informació (fulles de càlcul, gràfiques 

textos o altres documents) i suport en la gravació d’apunts 
comptables.  

- Donar suport en la gestió administrativa dels projectes de 
l’associació. 

- Donar suport en la gestió dels serveis generals de l’oficina. 
- Donar suport en gestions administratives bàsiques: arxiu, 

creació de documents en suport word i excel, recerques per 
internet, redacció de documents, petició de material d’oficina, 
buidatge de resultats de satisfacció del client. 

-Donar suport als responsables del centre en aquelles funcions que ho 
requereixin. 

  
 
 
Requisits 
imprescindibles: 
(abstenir-se les 
persones que NO 
compleixin aquests 
requisits) 
 

- Domini del paquet Office (Excel, word,...). 
- Persona ordenada i metòdica, amb capacitat d’adaptació a l’entorn 
laboral i amb bona disposició al treball en equip. 
-Capacitat de treball en equip.  
-Pertànyer al col·lectiu Trans 



 
 

  

 
Formació mínima 
requerida: 

Formació bàsica, com a mínim d’ESO. Es valorarà formació professional 
de grau mitjà o superior (FP I o FP II) o una formació equivalent.  
 

 
Experiència en el lloc 
de treball: 

És valorarà un any d’experiència en un lloc de característiques similars, 
especialment en treballs administratius i/o d’atenció i recepció a les 
persones. Molt valorable experiència en àmbit del tercer sector social tant 
en el camp del voluntariat com el professional.  

 
Data d’incorporació: Abans  31 desembre 

 
Tipus de contracte: 1 Any de contracte finançiat subvencions del programa Treball 

i formació per a les entitats sense ànim de lucre d’acord amb la 
Resolució EMT/2833/2021, 
de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 
en relació amb les 
actuacions del programa Treball i Formació (SOC–TRFO ESAL CS) 
 

  
 

Període de prova: Segons conveni 
 

Durada del contracte: Fins a fi de projecte 
 

Jornada laboral: 40 hores setmanals 
 

Horari setmanal: A determinar  
 
Adreça i població del 
lloc de treball: 

Sitges 

 
Retribució mensual 
bruta (sense prorrateig 
de pagues):   

Segons bases, es podrà valorar un plus per transport o pel perfil 
professional i formatiu de la persona contractada.  

 
Conveni d’aplicació: Oficines i despatxos 
 
Coneixements 
d’informàtica: 

Paquet Office, correu electrònic, Internet. 

 
Idiomes: Català i Castellà entès, parlat i escrit. Es valorarà el coneixement d’altres 

llengües anglès o francès.  
 

Permís de conduir: No necessari 
 

Altres coneixements 
i/o habilitats del 
candidat/ta: 

Polivalència i Disponibilitat 
 

 
Observacions i 
comentaris: 

 

 
Termini de lliurament 
del curriculum vitae: 

Enviar cv  abans del 3 de desembre al correu electrònic : 
consultoriaincorpora@etif.es 

 



 
 

  

Procés de selecció: - Valoració del curriculum vitae: a partir del termini de presentació del CV, 
si passats 7 dies no ens hem posat en contacte amb el candidat/a, 
s’estimarà que la candidatura no ha estat seleccionada. 
- Entrevista personal (possible). 

 
 
 
Sitges, 22 de novembre del 2021 


