
 

  

 
DADES   

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

LLOC DE TREBALL A COBRIR 
 
Perfil professional: Ajudant Programes de Voluntariat 

 
 

Nombre de places a 
cobrir: 

 1 

 
Breu descripció del 
lloc de treball: 

Degut a la subvenció rebuda del Departament de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya pel projecte de la nostra entitat al projecte 
Suport integral al Voluntariat LGTBIQ+ durant un període de 4 mesos.  
 
  
Principalment desenvoluparà les següents tasques durant aquests 
mesos: 
 
Acció 1. CAPTACIÓ I PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT 
Disseny d’una campanya de difusió i captació de voluntariat. 
 
Acció 2. MILLORES EN L'ACOLLIDA DEL VOLUNTARIAT I INTEGRACIÓ I 
SEGUIMENT DEL VOLUNTARIAT 
-Realització d’Entrevistes i trobades personalitzades. 
-Trobades grupals d'acollida al voluntariat 
-Creació de la Xarxa d'entitats i projectes d'acollida de voluntariat de CSL. 
-Posada en marxa les derivacions del voluntariat  als programes i grups de treball 
que impulsa CSL i captació de les demandes d’aquests. 
- Posada en marxa del programa de voluntariat de suport a la gent gran 
LGTBIQ+. 
- Posada en marxa del dispositiu de suport i d’acció ràpida a la comunitat 
LGTBIQ+ en acompanyaments puntuals per motius socials, sanitaris i/o 
administratius  
-Elaboració del Certificat de Voluntariat i registre de les participacions dels 
voluntaris participants 2022.  
-Organització del Dia del Voluntariat 2022. Dia 5 de desembre 2022.  
 
 
Acció 3.MILLORA EN LA CAPACITACIÓ DEL VOLUNTARIAT 
- Realització de curs de formació d’acollida. I de  Realització de Cápsules 
formatives. 

 
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 
- Experiència prèvia en la gestió de programes de voluntariat i d’atenció 
i acollida de voluntariat tenint en compte la llei de voluntariat catalana i 
el Pla de voluntariat de Colors Sitges Link.  

 
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 setembre de 2022 

 
Tipus de contracte: Contracte eventual per circunstàncies de la producció: 4 mesos del 1 de 

setembre de 2022 al 31 de desembre de 2022, amb contracte de 15 
h/setmanals, es preveu treballar dissabtes al matí.  
 

 
Període de prova: Segons conveni 

 
Durada del contracte: : 4 mesos del 1 de setembre de 2022 al 31 de desembre de 2022 

 
Jornada laboral: 15 hores setmanals 

 
Horari setmanal: A determinar (es preveu treballar els dissabtes al matí) 
 
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 21 d’agost de 2022 al correu electrònic : 
voluntariat@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). 

 
 
 


