ANUNCI
AJUNTAMENT DE TERRASSA, obre el procés de selecció de 2 treballadors/res, condicionat a
l’atorgament de la subvenció del SOC d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local
(AODL) per a l’Àrea de Desenvolupament econòmic, indústria i ocupació de l’Ajuntament de
Terrassa.

1 TÈCNIC/A D’EMPRESA per l’execució del Projecte “Consell Municipal d’Economia Social i
Solidària” i altres accions d’impuls de l’economia social i solidària.
Titulació requerida: Formació Universitària en: Grau en Administració i Direcció d’Empresa (ADE),
Dret, Sociologia, Ciències Polítiques, en Comunicació i/o altres titulacions de l’Àmbit de Ciències
Socials.
Formació que es valorarà:
Relacionada en economia social
En participació ciutadana i participació digital
En àmbits d’assessorament emprenedor
En àmbits de desenvolupament econòmic
Es valorarà experiència en:
Projectes d’economia social.
Gestió i dinamització de taules i òrgans de participació ciutadana (física i digital)
Participació de treballs de camp, i estudis dins l’àmbit de promoció econòmica i/o social
Suport en creació d’empresa
Treballs en l’àmbit de la comunicació
1 TÈCNIC/A D’EMPRESA per l’execució del Projecte “Pla Estratègic d’Economia Social i
Solidària” i altres accions d’impuls de l’economia social i solidària.
Titulació requerida: Formació Universitària en: Grau en Administració i Direcció d’Empresa (ADE),
Dret, Sociologia, Ciències Polítiques, i/o altres titulacions de l’Àmbit de Ciències Socials.
Formació que es valorarà:
Relacionada en economia social
Sistemes d’avaluació
Programes i projectes estratègics
En àmbits d’assessorament emprenedor
En àmbits de desenvolupament econòmic
Es valorarà experiència en:
Projectes d’economia social.
Participació de treballs de camp, i estudis dins l’àmbit de promoció econòmica i/o social.
Suport en creació d’empresa
Àmbits de formació, informació i assessorament de projectes de desenvolupament
econòmic, atenció a col·lectius en risc o necessitats especials.
Contractació:
Desembre 2018 (condicionada a l’atorgament de la subvenció per part del SOC)
Durada: 1 any, amb possibilitat de pròrroga.
Jornada completa
Sou brut anual: 32.626,99 €
Tècnic/a de Grau Mig.

Per a més informació https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-temporals
Ajuntament de Terrassa.
Tel. 93 7397000
El termini per presentar candidatures serà de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà
de la present publicació.

