
/ oferta laboral
Suport en la coordinació de projectes i comunicació a l’APGCC

Descripció

L’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya convoca una plaça d’ajudant de
coordinació temporal per substitució per baixa. La persona seleccionada donarà suport en les
tasques de coordinació de projectes, s’encarregarà de l’atenció a la persona associada i de la
comunicació interna i externa de l’entitat.

Dades bàsiques

Tipus de contracte: Contracte temporal del 6 d’abril al 18 de juny
Sou : 1.714,42€ bruts mensuals
Jornada: 35h setmanals. Es demana flexibilitat horària per connectar-se a activitats i reunions de les
diferents comissions
Incorporació: 6 d’abril
Lloc de treball: Es promou el teletreball i es facilitarà equip tècnic. En cas de necessitat, es treballarà
puntualment des de la seu: Carrer Montalegre, 7 . 08001. Barcelona

Funcions específiques

Comunicació interna i externa de l’entitat
● Informació i atenció al soci/a via correu electrònic i telèfon
● Desenvolupar accions i pensar en estratègies per incentivar la participació de la persona

sòcia.
● Campanyes per ampliar els serveis als socis/es.
● Contacte amb premsa i  relació amb els mitjans de comunicació
● Difusió de les activitats de l’APGCC a través del web, xarxes socials i butlletins electrònics.
● Actualització web amb notícies d’interès i agenda cultural professional.
● Edició de materials divulgatius.
● Actualització, manteniment i ampliació de la base de dades (institucions culturals,

administració pública, etcètera)
● Suport en la creació dels programes i en la difusió dels serveis i activitats i altres

informacions de l’APGCC

Administració, gestió i producció
● Control d’inscripcions i pagament de les activitats.
● Altes i baixes de socis/es.
● Suport en la gestió del cobrament de les quotes.
● Realització i enviament de factures.
● Supervisar i actualitzar la  base de dades de  persones sòcies mitjançant ERP.
● Suport en les tasques de producció i organització de les activitats i serveis de l’APGCC:

regidoria dels diferents esdeveniments, control d’assistència en els cursos de formació,
producció de jornades i cicles de debat.
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Requisits

Requisits generals:
● Titulació: diplomatura o llicenciatura (preferiblement en gestió cultural i/o comunicació)
● Coneixement alt dels programari Office
● Coneixement del sector de la cultura i experiència en gestió de projectes culturals,

coneixement de tasques administratives i de gestió.
● Experiència en gestió, producció i coordinació de projectes
● Experiència prèvia en la confecció de butlletins, actualització web i confecció de memòries de

projectes
● Facilitat de redacció en general.
● Coneixement d’eines de retoc d’imatge, de disseny gràfic i de maquetació digital
● Disponibilitat horària per assistir a les reunions de les comissions (mensuals) i per cobrir els

diferents actes i projectes de l’associació
● Tenir coneixement de gestió de base de dades amb ERP i CRM

Habilitats i idiomes:
● Autonomia
● Persona resolutiva i creativa
● Capacitat d’organització del treball
● Capacitat de treball en equip
● Habilitats de comunicació tant a nivell oral com escrit
● Perfecte coneixement de les llengües catalana i castellana

Es valorarà:
● Formació en gestió cultural.
● Experiència en el món associatiu.
● Coneixements a nivell avançat d’informàtica.
● Experiència  en producció.
● Experiència en atenció telefònica.

Les persones interessades envieu el currículum amb carta de motivació a
gerencia@gestiocultural.org amb l’assumpte: Selecció suport a la coordinació APGCC. Data límit de
recepció de currículums: 18 de març de 2021.
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