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LA PTP BUSCA TÈCNIC/A D’ENTITAT! [SUBSTITUCIÓ 6-8 SETMANES]

Des de la PTP, lluitem per la mobilitat sostenible fent propostes, al·legacions a projectes, informes,

comunicats de premsa i conferències. Estem contínuament en contacte amb altres entitats que lluiten per

una mobilitat més sostenible o per la millora del transport públic en àmbits geogràfics concrets, i estem en

interlocució contínua amb l’administració en tots aquells espais on participem.

Per aquest motiu, comptem amb una plaça remunerada de tècnic/a d’oficina. Ara mateix, necessitem

cobrir aquesta plaça amb una substitució temporal. Ens agradaria trobar algú que vulgui fer aquesta

substitució durant un període d’entre 6 i 8 setmanes, i que fes les tasques següents:

● Portar al dia la comunicació que rep l’entitat, sigui de socis, altres entitats, comunicacions

institucionals, etc. a través dels diferents canals.

● Donar suport a les activitats de l’entitat en la creació i disseny de campanyes, informes i estudis,

comunicats, etc.

● Gestionar el calendari d’actes en els quals l'entitat participa i col·labora.

● Coordinar les tasques voluntàries que duen a terme els socis de la PTP.

● Donar suport a la junta amb la redacció d’actes, ordres del dia, execució de les tasques acordades,

etc.

● Coordinar la comunicació de l'entitat amb l’equip responsable de la seva gestió.

● Si s’escau, presentar documentació de sol·licitud i justificació de subvencions públiques, convenis,

etc.

Es valorarà l’experiència de la persona amb plataformes com Google Suite (documents, calendaris i fulls de

càlcul online). A més, també es valorarà positivament el coneixement de la plataforma de gestor de

continguts Wordpress i eines de de CRM.

Per aquest motiu, si ets una persona amb interès i/o experiència en la gestió d’entitats socials, i estàs

compromès en la lluita per la mobilitat sostenible, ens agradaria comptar amb tu! Envia’ns un correu tant

aviat com puguis amb el teu CV.

Per la situació actual, estimem una càrrega de feina d’entre 10 i 20 hores setmanals durant aquest període

de 6-8 setmanes, però estem oberts a acceptar propostes que us puguin encaixar, de la mateixa forma

com estem oberts a parlar de la remuneració. Al tractar-se d’una substitució, buscaríem incorporació tant

aviat com sigui possible, amb possibilitat de quedar-se després per a reforçar la feina de l’oficina.

L’entitat oferirà vetllarà per tal que la persona es pugui habituar a les dinàmiques i eines de treball.

Si t’interessa, envia’ns el teu CV i/o treballs que hagis fet a info@transportpublic.org.

Comptem amb tu!
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