
 

 

Convocatòria per cobrir la plaça de Tècnic/a d’Agrupaments 

d’Escoltes Catalans 

 

Escoltes Catalans obre convocatòria per tal d'incorporar a l’estructura tècnica de l’Associació 

una plaça de Tècnic/a d’Agrupaments. 

 

Descripció del lloc de treball 

 

La persona contractada acompanyarà i donarà suport al agrupaments d’Escoltes Catalans, amb 

l’objectiu de facilitar la coordinació, el seu seguiment i l’assoliment dels programes associatius. 

Els aspectes concrets d’aquest suport són: la gestió de subvencions, aspectes legals i 

assegurances dels agrupaments, gestió dels locals, projectes internacionals, creació de 

documentació de suport a la tasca educativa, coordinació dels processos de revisió dels 

campaments. També serà la persona responsable de l'aplicació de l’estratègia de consolidació 

comptable i d’acompanyar als agrupaments en les seva gestió econòmica, així com de la 

interlocució entre els diferents actors implicats en la comptabilitat i l’administració dels 

agrupaments. 

 

Requisits 

 

- Experiència mínima de 3 anys en la coordinació o gestió tècnica  entitats d’educació 

en el lleure o juvenils. 

- Coneixement dels ritmes i funcionament intern de les entitats juvenils i de base 

assembleària. 

- Facilitat per relacionar-se i comunicar-se tant amb l’administració pública com amb 

joves. 

- Flexibilitat horària per adaptar-se a l’horari associatiu (matins, tardes i, puntualment, 

caps de setmana). 

- Coneixement dels processos de gestió econòmica d’entitats. 

 

Competències necessàries 

 

- Bon nivell d'expressió escrita i ortogràfica en llengua catalana. 

- Coneixements en ofimàtica (processadors de textos i fulls de càlcul) de nivell alt. 

- Coneixement de les eines de coordinació entre equips (doodle, zoom, google docs, 

etc.). 

- Capacitat resolutiva, proactiva i d’autogestió. 

- Capacitat d’organització i gestió del temps. 



 

- Capacitat de flexibilitat i adaptabilitat. 

- Capacitat de treball en equip. 

- Versatilitat i multifuncionalitat en les tasques a realitzar. 

 

Es valorarà 

 

- Disposar i/o haver cursat estudis superiors. 

- Títol de monitors/res i/o directors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil i formació 

relacionada amb l’educació en el temps de lleure. 

- Experiència en redacció i justificació de subvencions. 

- Coneixements de comptabilitat. 

- Coneixement d’idiomes. 

- Carnet de conduir B1. 

- Experiència, coneixement i/o vincle amb Escoltes Catalans. 

- Participació en moviments socials 

 

Condicions Laborals 

 

- Contracte de treball estable a jornada completa (37,5h/set). 

- Incorporació prevista durant el mes de novembre. 

- Horari flexible a convenir amb possibilitat de teletreball. 

- Es demana total disponibilitat durant l’Assemblea General d’EC (12 de desembre) i per 

l’assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral. 

- Retribució segons l’escala salarial de l’entitat (20.546,17€ bruts anuals). 

 

 

Les persones interessades hauran de respondre les preguntes d’aquest enllaç i 

adjuntar-hi el currículum.  

Data límit: 27 d’octubre (inclòs) 

Per tal d‘adreçar qualsevol dubte referent a la convocatòria, contacteu amb 

gerencia@escoltes.org. 

 

 

 

 

https://form.jotformeu.com/90374283735361
mailto:gerencia@escoltes.org

