Convocatòria de la plaça de tècnic/a de Justícia Global per al projecte
“Barcelona, ciutat acollidora de lluites juvenils al món” del Consell de la
Joventut de Barcelona
‘Barcelona, ciutat acollidora de les lluites juvenils al món' és un projecte nou impulsat pel CJB
que té per objectiu radiografiar l'estat de les mobilitzacions juvenils actuals i connectar ciutat,
barris i regions on les joves són les protagonistes de lluites socials. Aquest projecte consta de
quatre fases diferents durant dos anys. L’entitat o la persona serà l’encarregada de dur a terme
les dues primeres fases del projecte: la definició final del mateix, la cerca de fonts de
finançament i el document d’investigació i recerca marc.
Tasques:
• Execució tècnica del projecte
• Interlocució amb entitats de diferents regions del món (telèfon, correu electrònic i
videotrucades)
• Investigació i recerca de l’estat i principals actors implicats en mobilitzacions juvenils en
diferents regions i ciutats del món
• Recerca de fonts de finançament pel desplegament complet del projecte
• Suport tècnic al Secretariat del CJB (junta)
• Coordinació periòdica amb la tècnica de Justícia Global i Direcció de Participació i Projectes
• Coordinació amb la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament
de Barcelona
Resultats esperats:
• Definició i redacció del projecte: “Barcelona, ciutat acollidora de les lluites juvenils al món”
• Creació d’una base de dades del projecte amb tots els contactes
• Elaboració d’un document resum de l’estat de les principals lluites juvenils al món
Es demana:
•
•
•
•
•
•
•
•

Edat de 20 a 35 anys
Estudis universitaris o superiors
Experiència associativa en entitats juvenils de Barcelona
Experiència associativa en entitats juvenils internacionals
Experiència en la gestió de projectes
Capacitat de redacció de projectes adaptats a les necessitats
Disponibilitat i flexibilitat horària
Idiomes: català, castellà i anglès. Parlat i escrit.

Es valorarà:
• Coneixement de l'organització de l'administració pública local i europea.
• Formació complementària en gestió de projectes o entitats
• Experiència en metodologies d’anàlisi i recerca social
S’ofereix:
•
•
•
•
•

Contracte temporal
Dates de contractació: 07/09/2020 fins 31/12/2020 amb possibilitat d’ampliar
Jornada de 25 hores setmanals
Horari flexible adaptat a les necessitats dels projectes (a convenir)
Sou brut anual 15319,1€ (5100€ bruts aproximadament pel període setembre-desembre).
Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic a la direcció
seleccio@cjb.cat amb l’assumpte “Ref.Lluites2020” i respondre el formulari
(Important: no es tindran en compte candidatures que no realitzin els dos passos). La
data límit de lliurament de currículums serà el dimecres 15 de juliol de 2020 a les
23:59 hores.

