Convocatòria de feina per l'oficina tècnica de l'ADENC
L'ADENC és una associació ecologista i naturalista, sense afany de lucre, que té com a objectiu
defensar i estudiar la natura.
Cerca una persona per a realitzar les següents funcions:

Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

- Tècnic de projectes: seguiment dels projectes de custòdia de l'entitat (Parc Grípia-Ribatallada, Fes
reviure el Ripoll...), elaboració de documentació, tasques de suport al voluntariat, participació en
projectes d'educació ambiental, cerca de finançament...
- Dinamització de l'oficina tècnica de l'ADENC: difusió d'informació (web, mailing, xarxes socials...),
organització d'activitats, tasques administratives i de gestió...
Requisits de la persona candidata:
- En possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol
oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.
- Inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
- Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
- No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per un altre programa de
Garantia Juvenil.
Perfil de la persona que cerquem:
Busquem una persona jove i dinàmica, interessada en temes naturalístics, de protecció de la natura i
el medi ambient, amb ganes d'implicar-se en les diferents campanyes i projectes de l'entitat. Es
valorarà:
- Formació universitària en l'àmbit de la geografia, les ciències ambientals, la biologia o titulació
similar.
- Experiència en educació ambiental, gestió de voluntariat i/o en gestió de projectes.
- Experiència prèvia i participació en organitzacions del tercer sector (ambiental o social).
- Coneixements en Wordpress i xarxes socials.
Lloc de treball:
El lloc de treball serà a Sabadell, on l'ADENC té la seva seu social.
S'ofereix:
- Contracte en practiques per un període de 6 mesos a jornada complerta.
- Incorporació immediata (abans del 31 d'octubre).
- Remuneració d'uns 1500 euros mensuals bruts.
Interessats envieu CV a correu@adenc.cat.
Data límit: dilluns 15 d'octubre.

