OFERTA DE TREBALL 2 - SUPORT ADMINISTRATIU
Qui som?
Des de la seva fundació, el PEN Català ha estat una plataforma per a la projecció internacional de
la literatura i dels escriptors i escriptores dels territoris de parla catalana. Aquesta projecció internacional s’ha fet a través de la seva participació activa amb els objectius del PEN Internacional,
fonamentalment la defensa de la llibertat d’expressió i la lluita per a l’alliberament dels escriptors
perseguits. Sovint, treballem també en diversos projectes tant locals com europeus, com poden
ser el programa Escriptor Acollit o el projecte Be (P)art. Grow with arts.
Tasques
Des del PEN Català busquem una persona jove, molt organitzada, responsable, amb iniciativa i
capacitat resolutiva per incorporar-se a l’equip tècnic de l’entitat. La seva feina se centrarà en les
tasques econòmiques i administratives de l’associació així com en la gestió econòmica de projectes, donant suport a l’equip a través de:
•
•
•
•
•
•
•

Sol·licitud i justificació de subvencions.
Seguiment de les subvencions (requeriments, acceptació, etc.).
Elaboració, control i execució econòmica dels pressupostos dels projectes.
Administració, comptabilitat i finances de l’entitat per a la gestió de factures, pagaments i
cobraments.
Contacte amb els proveïdors.
Transparència de l’entitat.
Control del Pla de tresoreria.

Perfil professional
• Formació en ciències econòmiques, administració o gestió cultural.
• Alt coneixement d’eines d’ofimàtica (especialment del programa Excel).
• Capacitat d’organització i planificació.
Es valorarà
• Experiència prèvia en gestió econòmica de projectes.
• Alt nivell de català, castellà i anglès.
• Coneixement del sector cultural i motivació en l’àmbit de la llengua i la literatura, la justícia
global i els drets humans.
Requisits indispensables
• Inscrit/a com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
• Inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.
• 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.
• Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
• No haver participat en les convocatòries dels anys 2019 i 2020.
• El/la jove haurà de signar un compromís conforme declara que, en cas que s’hagi inscrit a
Garantia Juvenil abans de quatre mesos del dia anterior a la realització del contracte, no
està rebent cap acció formativa ni educativa.
Jornada
Completa (40 h)

