
 

 

 

 

OFERTA LABORAL 

 

Descripció de l’associació: 
L’Associació per la Vida Independent és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat 

fomentar la millora de l’autonomia de les persones dependents i/o discapacitades mitjançant la 

utilització de productes de suport i noves tecnologies, així com assistir i col·laborar amb entitats i 

professionals individuals en el camp de l’accessibilitat als habitatges i espais públics, col·laborar amb 

entitats públiques i privades en la recerca de la innovació en aquesta matèria i formar al personal que 

hagi d’implantar i fer el seguiment de les ajudes tècniques que utilitzin les persones dependents i/o 

amb diversitat funcional. 

Breu descripció del lloc de treball: 

 Gestió de la captació de recursos i redacció de projectes. 

 Suport a la gestió tècnica de projectes i a la coordinació. 

 Elaboració d’informes i memòries. 

 Comunicació externa i difusió de les activitats de l’Associació al territori. 

 Dinamització de les xarxes socials i gestió de la pàgina web. 

Requisits imprescindibles: Formació en l’àmbit social 

Experiència en tasques similars: Mínima d’un any 

Altres coneixements i/o habilitats: 

 Flexibilitat 

 Capacitat de treball en equip 

 Iniciativa i autonomia 

 Organització i planificació 

Informàtica: Paquet Office, correu electrònic, internet. Domini de les xarxes socials. Valorable 

coneixement de MailChimp i Wordpress. 

Data d’incorporació: Març 2020 

Tipus de contracte: Relleu per jubilació anticipada (s’ha d’estar inscrit a l’atur com a sol·licitant de 

feina) 

Conveni d’aplicació: Conveni col·lectiu “General de centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad.” 

Jornada laboral:  19,5h setmanals amb possibilitats d’ampliar a jornada completa. Horari a convenir. 

Adreça del lloc de treball: Passeig Vall d’Hebron, 159-169 Barcelona 

Lliurament del currículum vitae: Enviar un correu electrònic a cvi@cvi-bcn.org, posant com assumpte 

OFERTA LABORAL i adjuntant el currículum. 

Perfil professional: TREBALLADOR/A SOCIAL AMB EXPERIÈNCIA EN REDACCIÓ DE 

PROJECTES I CAPTACIÓ DE RECURSOS 
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