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Convocatòria d'una plaça: 

Suport a la Demarcació de Catalunya d’Arquitectura Sense Fronteres i l’Oficina 

Central 

 

Descripció 

Arquitectura Sense Fronteres necessita incorporar una persona en pràctiques que,  integrada al seu  equip 

permanent a Barcelona en estreta col∙laboració amb la base de voluntariat de l'associació i amb la resta de l'equip 

tècnic de la Demarcació de Catalunya i d'ASF Espanya, treballi en les tasques de coordinació i dinamització dels 

diferents grups de treball i espais de participació de la demarcació, així com al recolzament de l'equip de tècnics que 

realitzen tasques de cooperació Internacional.  

 

Datas prevista d’incorporació: 15 de novembre de 2016 

 

Tasques/Responsabilitats  

DT Catalunya: 

 

1. Participar i recolzar la gestió interna de la Demarcació de Catalunya 

2. Suport i acompanyament dels espais de participació de la Demarcació (Junta, Grups de treball, 

Comissions)  

3. Suport en la formulació, seguiment i justificació de projectes de Cooperació Internacional  

4. Dinamització del treball dels grups de voluntaris. 

5. Formar part i dinamitzar el grup de comunicació 

6. Serveis de suport administratius a la Oficina Central amb una dedicació de 10 hores setmanals: 

 

Perfil i requisits 

Requisits imprescindibles: 

- Estudis universitaris de 1er cicle o 2on cicle o de grau o màster  

- Formació especifica i/o experiència mínima d’un any acreditable en l'àmbit de la cooperació per al 

desenvolupament/cooperació local i gestió de projectes 

- Experiència mínima d'un any acreditable en la dinamització d'equips de voluntari@s i/o en gestió de voluntariat  

- Iniciativa personal i autonomia 

- Flexibilitat horària i disponibilitat per treballar en coordinació amb els Grups de Treball 

- Capacitat comunicativa oral i escrita en Català i castellà 

- Coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari (Internet, processador de textos, full de càlcul) 

- Estar inscrit al SOC i al Sistema Nacional de Garantia Juvenil 

- Estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei Públic d’ocupació de Catalunya 

- Menor de 30 anys 

 

Es valorarà 

- Sensibilitat o vinculació professional amb el món de l'arquitectura 

- Experiència prèvia com a voluntari@ en organitzacions similars i en grups de treball ASF 

- Coneixements d'Anglès, Francès i/o Portuguès 

 

Retribució i condicions  

Contracte temporal de 40h setmanals durant 6 mesos. Retribució segons l’establert pel SOC. 

 

Candidatures  

Adreçar CV i carta de motivació a l'adreça catalunya@asfes.org abans del 9 de novembre a les 14h. Només es 

contactarà amb les candidatures pre-seleccionades.  

 


