
 

 

 

Convocatòria de la plaça de tècnic/a de projectes d’Emancipació i Participació 
Estudiantil del Consell de la Joventut de Barcelona 

 
Tasques a realitzar: 

 

● Execució tècnica dels projectes del CJB relacionats amb Emancipació Juvenil i Participació 

Estudiantil 

● Dinamització i seguiment tècnic dels grups de treball del CJB dels àmbits corresponents 

● Suport tècnic al Secretariat en els projectes 

● Seguiment i estudi de l’evolució i necessitats de les entitats juvenils 

● Coordinació tècnica de les formacions als representants de l’alumnat als instituts 

● Disseny i seguiment tècnic del projecte Visc, Convisc i Participo! 

● Anàlisi i seguiment de les polítiques municipals dels àmbits 

● Redacció de materials divulgatius relacionats amb els àmbits de treball 

● Coordinació amb els agents municipals de referència dels projectes relacionats (Departament 

de Joventut, Direcció d’Educació, Consell Educatiu Municipal de Barcelona) 

 

Es demana: 

 

● Edat de 20 a 30 anys 

● Estudis superiors en l’àmbit social 
● Coneixement del teixit associatiu juvenil de Barcelona, i concret de les entitats referents als 

àmbits corresponents 

● Experiència associativa en entitats juvenils 

● Experiència remunerada o voluntària en la gestió de projectes associatius 

● Disponibilitat i flexibilitat horària 

 

Es valorarà: 

 

● Coneixement de l'organització de l'administració pública local i serveis juvenils   

● Formació complementària en gestió de projectes o entitats 

● Formació complementària en els àmbits dels projectes relacionats amb la plaça 

● Capacitat d'autonomia, iniciativa i treball en equip 

● Coneixement de les polítiques de joventut, principalment aquelles que afecten l’associacionisme 
juvenil, l’emancipació juvenil i la participació estudiantil.  
 

S’ofereix: 
 

● Contracte indefinit (3 mesos de prova) 

● Incorporació a finals de març de 2023 

● Jornada de 25 hores setmanals  

● Horari flexible adaptat a les necessitats dels projectes (a convenir) 

● Sou brut anual de 16.374,60 € (14 pagues) 

 

Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic a la direcció seleccio@cjb.cat amb l’assumpte 
“Ref.EstudiantilsCJB2023” i respondre el següent Formulari (Important: no es tindran en compte 

candidatures que no realitzin els dos passos). La data límit de lliurament de currículums serà el dimarts 13 

de març del 2023 a les 10:00 hores. 

 

mailto:seleccio@cjb.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Yw5khX53cdka4tiPQrIm0L2OsiJsyB04FgSiz5A8ZkClMQ/viewform?usp=sf_link

