
 
 

  

 
 
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: Coordinadora d’Activitats 
 

 
Nombre de places a 
cobrir: 

 1 

 
Breu descripció del 
lloc de treball: 

Com a Coordinador/a d’Activitats realitzarà la la coordinació i gestió 
dels diferents projectes de dinamització de l’entitat relacionats amb la 
cultura, la promoció de la salut i el suport social al col·lectiu  LGTBIQ+ 
  
Principalment desenvoluparà les següents tasques: 
-Fomentar la integració de les persones vulnerables a la societat 
mitjançant formació, projectes d'ocupabilitat, suport psicològic etc. 

-Promoció de valors mitjançant els projectes de sensibilització que 
duem a terme a l'entitat ( valors de respecte, difusió d'hàbits 
saludables, hàbits esportius etc). 

-Dissenyar, implementar i avaluar activitats lúdiques, culturals i 
recreatives seleccionant estratègies metodològiques, i organitzant els 
recursos i els equips tècnics necessaris pel seu desenvolupament. 

-Dinamització d'activitats i de grups emmarcades dins de la línia dels 
projectes que duem a terme. 

 
-Impuls de la participació de socis /es i voluntaris/tàries en els projectes 
de l’entitat. Elaboració d’entrevistes als candidats a voluntaris/tàries, 
integració dels voluntariat i seguiment del voluntariat. 
  
- Suport en la Coordinació i execució dels diferents projectes de 
l’entitat. 
 
-Suport en la Coordinació i l’organització d’esdeveniments emmarcats 
en els projectes de la seva responsabilitat. 
 
-Donar suport logístic i tècnic en l’organització d’actes i activitats. 
 
-Impulsar i fer seguiment dels acords de la Junta Directiva en el marc 
de les seves funcions. 



 
 

  

 
  

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

- Domini del paquet Office (Excel, ...). 
- 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 i  dinamització de persones 
- Experiència prèvia en la gestió de projectes socio-culturals i/o 
comunitaris.  
-Ser dona i estar com a demandant d’ocupació de llarga durada ( 6 
mesos dintre dels últims 18 mesos) 
-Estar apuntada com a demandant de feina 
 
 

 
Formació mínima 
requerida: 

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

 
Experiència en el lloc 
de treball: 

És valorarà experiència en un lloc de característiques similars. Molt 
valorable experiència en àmbit del tercer sector social tant en el camp 
professional com de voluntariat.  

 
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. 
Experiència en xarxes socials. 

 
Idiomes: Català i Castellà entès, parlat i escrit. Es valorarà altres idiomes com 

francès o anglès.  
 

Permís de conduir: B 
 



 
 

  

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 


