
 

  

 

DADES   

 
 
Nom:    Colors Sitges Link    
Adreça:    C/ Joan Tarrida 11, 2 a 08870, Sitges (Barcelona) 
Població:   Sitges 
 
 

LLOC DE TREBALL A COBRIR 

 

Perfil professional: Aux. Ajudant d’activitats (àmbit promoció de la salut) 
 

 

Nombre de places a 
cobrir: 

 1 

 

Breu descripció del 
lloc de treball: 

Degut a la participació de la nostra entitat al projecte de Cribatge 
Massiu d’Hepatitis C i degut a l’increment ocasional que ens ha estat 
impossible de preveure i a l’alt volum de proves que es preveu realitzar 
de VIH i Sífilis durant els mesos d’estiu que comporta la participació de 
la nostra entitat durant aquest estudi cal la contractació d’un auxiliar 
ajudant d’activitats que doni suport al servei de proves ràpides i els 
programes de promoció de la salut durant uns període de 5 mesos. 
 
Principalment desenvoluparà les següents tasques durant aquests 
mesos: 

-Ajudar en el desenvolupament del Servei de Proves Ràpides, ajudant 
en el seguiment del servei, agenda, atenció i captació d’usuaris.  

-Ajudar en la recerca de nous espais per a realitzar proves i el cribatge a 
la comarca del Garraf principalment espais de joves, formatius i 
universitaris, espai públic, esportius, sauna i ajudar a desenvolupar i 
prestar aquest servei.   

-Ajudar en la recerca de voluntaris i voluntàries, donar suport en 
l’acompanyament i preparació dels voluntaris per a participar en totes les 
activitats relacionades amb el cribat massiu.  

-Ajudar en la difusió del cribat massiu. 

-Donar suport en tasques administratives generades dels serveis de 
salut i de tot allò relacionat amb el cribat massiu.  

-Donar suport als usuaris que volen accedir als serveis serveis de salut 
del servei de proves ràpides i tot allò relacionat amb el cribatge massiu.  

 
-Ajudar en les tasques d’acompanyament de de la participació de socis 
/es i voluntaris/tàries en els serveis de salu, així com en ajudar en 
tasques de recerca del voluntarat.   
  

-Donar suport logístic i ajudar en l’organització d’actes i activitats -
relacionats amb els serveis de salut del servei de proves ràpides i tot allò 
relacionat amb el cribatge massiu.  

 

Requisits 
imprescindibles: 
 
 

- 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 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x5567186353326344603&id=YN6306x5567186353326344603&q=Asociaci%c3%b3n+Gay+Sitges+Link&name=Asociaci%c3%b3n+Gay+Sitges+Link&cp=41.235782623291016%7e1.8079249858856201&ppois=41.235782623291016_1.8079249858856201_Asociaci%c3%b3n+Gay+Sitges+Link


 

  

- Experiència prèvia en la gestió de projectes socio-culturals i/o 
comunitaris i/o salut 
- Formació sobre el servei de proves ràpides.  

 

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, tant 
professional com de voluntari.    

 

Data d’incorporació: 1 de juny de 2022 

 

Tipus de contracte: Contracte eventual per circunstàncies de la producció: 5 mesos del 1 de 
juny de 2022 al 31 d’octubre de 2022, amb contracte de 20 h/setmanals, 
es preveu treballar alguns dies també durant caps de setmana. I també 
treballar del 8 al 12 de juny i del 3 al 11 de setembre.  
 

 

Període de prova: Segons conveni 

 

Durada del contracte: : 5 mesos del 1 de juny de 2022 al 31 d’octubre de 2022 

 

Jornada laboral: 20 hores setmanals 

 

Horari setmanal: Posiblidad de adaptar según disponibilidad del/la candidato/a 

 

Adreça i població del 
lloc de treball: 

Sitges 

 

Retribució mensual 
bruta (sense prorrateig 
de pagues):   

 Segons conveni  

 

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: No cal 

 

Altres coneixements 
i/o habilitats del 
candidat/ta: 

Polivalència i Disponibilitat 
 

 

Observacions i 
comentaris: 

 

 

Termini de lliurament 
del curriculum vitae: 

Enviar cv  abans del 20 de maig de 2022 al correu electrònic : 
salut@colorssitgeslink.org 

 

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). 



 

  

 
 

 


