
 
 

 

Convocatòria Externa de la plaça de Direcció de Programes del Consell de la Joventut 

de Barcelona 

______________________________________________________________________________________ 

 

Tasques a realitzar: 

● Coordinació i/o gestió dels programes aprovats en les Línies d’Actuació del CJB 

- Definir, orientar i fer seguiment de l’execució de les línies d’actuació encaminades a 

aconseguir els reptes i objectius estratègics. 

●  Coneixement i seguiment de les polítiques municipals de joventut, interlocució amb els diferents 

agents municipals.  

●  Redacció, gestió i supervisió dels projectes del CJB 

●  Coordinació tècnica amb el Secretariat del CJB 

●  Coordinació amb la Presidència del CJB en relació amb l’acció política de l’entitat.  
●  Coordinació de l’equip tècnic de projectes del CJB: vetllar pel correcte funcionament, 

acompliment d’objectius i el benestar de l’equip.  
●  Coordinació amb gerència per gestionar el funcionament global de l’entitat 

●  Interlocució amb entitats, especialment les membres del CJB, i administracions públiques. 

●  Implicació en la globalitat del projecte del CJB. 

 

Es demana: 

• Edat de 20 a 35 anys 

• Estudis universitaris o superiors 

• Experiència associativa en entitats juvenils de Barcelona i ampli coneixement d’aquestes 

• Capacitat d’iniciativa i habilitats de direcció i organització d’equips 

• Capacitat per assumir un elevat grau de responsabilitat 

• Disponibilitat i flexibilitat horària subjecte a les necessitats del projecte 

• Coneixement del món associatiu juvenil 

 

Es valorarà: 

• Formació complementària relacionada amb la plaça especialment en la gestió de projectes, 

persones i entitats. 

• Coneixement de l’entorn Linux, del paquet Open Office. 
• Coneixement de l'organització de l'administració pública local i dels serveis juvenils de Barcelona. 

 

S’ofereix: 
• Contracte indefinit (període de prova de 4 mesos) 

• Incorporació immediata 

• Jornada de 35 hores setmanals 

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

• Sou brut anual de 27106,08 € en 14 pagues 

 

Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic a la direcció seleccio@cjb.cat amb l’assumpte 
“Ref.DirProCJB2022” 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 dilluns 12 de setembre 

de 2022 a les 23:59 hores 

mailto:seleccio@cjb.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg8qyIEOO37s_qJKG5ny4Gzx4twVHZgdQGuw0QlIcuDJNNRg/viewform

