
   
 
 
 
Bidó de Nou Barris, obre convocatòria per cobrir una plaça de: 
 
Tècnic/a per a la coordinació de l’Ateneu Popular 9 Barris  
 
 
Descripció:  
 
Bidó de Nou Barris cerca un/a tècnic/a per a la coordinació de l’Ateneu Popular 9barri per 
cobrir una substitució durant 13 mesos.  
 
Funcions:  
 

• Coordinar les diferents àrees pel correcte desenvolupament del projecte (equilibri, 
dinamització) 

• Coordinar la cartera de serveis de l’entitat Bidó: serveis de formació, distribució 
d’espectacles i àrea de bar-restaurant conjuntament amb l’equip de gestió 

• Fomentar la participació i dinamització del projecte global en coordinació amb la resta 
d’àrees. 

• Elaborar, juntament amb la resta de l’equip i d`acord amb els objectius generals del 
projecte, el pressupost econòmic de la temporada, fer-ne el seguiment i el tancament 
anual. 

• Coordinació de la memòria i del projecte de l’Ateneu Popular 9Barris 
• Representar, en nom de l’Ateneu, en els àmbits on el projecte té presència 

(Plataformes, Coordinadores...). 
• Estar atent i present, com a part de l’Ateneu, a les propostes i tendències culturals 

d’àmbit general (ciutat, moviments socials, etc) 
• Vetllar pel compliment dels acords institucionals de l’entitat (convenis, contractes i 

obligacions legals) conjuntament amb l’equip de gestió 
• Vetllar per al funcionament dels òrgans i espais de decisió i per al compliment dels 

acords interns del projecte. 
• Facilitar el treball quotidià i aportar perspectiva global conjuntament amb la resta de 

l’equip. 
• Vetllar per l'aplicació d'una mirada transversal feminista a tot el projecte 
• Vetllar per la cura del equip, acompanyament i lideratge horitzontal, conjuntament 

amb l’equip de gestió 
 
 
 

 
 



Requisits: 
 

• Coneixements de gestió econòmica de projectes (tresoreria, seguiment de 
pressupostos, balanços...). 

• Coneixements de gestió d’associacions sense ànim de lucre 
• Experiència en el treball amb l’administració pública, tant tècnic (presentacions de 

projectes, documentació...) com polític (capacitat de representació). 
• Experiència en Gestió Comunitària i processos participatius. 
• Interès per la Cultura i inquietud artística. 
• Capacitat de treballar en clau de projecte estratègic. 
• Coneixement del territori i el teixit associatiu de Nou barris 
• Capacitat facilitadora i de dinamització d’espais col·lectius. 
• Capacitat de mediació. 
• Capacitat resolutiva. 
• Capacitat de treball en xarxa i en equip. 
• Disponibilitat i flexibilitat horària. 
• Bon nivell de català parlat i escrit 

 
Es valorarà: 
 

• Coneixement i/o vinculació amb el projecte Ateneu Popular 9Barris. 
• Vinculació amb moviments socials i culturals. 
• Coneixement del món del circ i les arts escèniques. 
• Coneixement sobre l'aplicació de les cures a les organitzacions 
• Coneixement del àmbit socioeducatiu. 
• Coneixements socio-empresarials en el marc de la Economia Social i Solidària. 
• Coneixement d’anglès i altres idiomes. 

 
Condicions del lloc de treball: 
 

• Incorporació a 7 de setembre de 2020 
• Jornada de 35 hores setmanals. 
• Horari flexible. 
• Contracte per cobrir una substitució durant 13 mesos 
• Salari brut mensual per 12 pagues de 2060,10€. 

 
 

INTERESSATS/DES ENVIEU C.V.  A:  
Per  e-mail: seleccio@ateneu9b.net 
Referència: Tècnic/a de Coordinació 
Data màxima de presentació: 14 de juliol de 2020 

mailto:seleccio@ateneu9b.net

