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CONVOCATÒRIA PER A COBRIR LA PLAÇA DE TÈCNICA DE PROJECTES  

DE LA FUNDACIÓ TRIANGLE JOVE  

Presentació de la Fundació Triangle Jove   

La Fundació Triangle Jove des de 1999, és l’espai de col·laboració del Consell Valencià de la Joventut, 
el  Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(CNJC).  Els Consells de la Joventut són representants de l’associacionisme juvenil i tenen com a 
objectius la  interlocució davant les administracions públiques i la promoció de l’associacionisme. 
La  Fundació Triangle Jove és l’instrument de coordinació dels consells en aquestes funcions.  
 

Justificació de la plaça 
La Fundació està formada per persones voluntàries dels tres territoris. La complexitat de la realitat 
de  la Fundació així com la càrrega de treball crea la necessitat de contractar a una persona tècnica 
de  projectes. Veiem la necessitat de tenir una visió i suport professional, així com la possibilitat de 
créixer  com a projecte.  

 

Perfil   

● Predisposició a l’aprenentatge  

● Proximitat  

● Creure en l’associacionisme   

● Iniciativa i motivació  

● Persona participativa   

● Capacitat de diàleg   

 

● Comunicació assertiva  

● Capacitat de treball en equip  

● Flexibilitat horària  

● Capacitat d’organització  

● Iniciativa  

 

Requisits   

• Estar acabant o tenir la titulació universitària en ciències socials (Ciències Polítiques, Dret, 
Sociologia, Economia o similar) o  coneixement elevat acreditat o demostrable en l'àmbit 
social.  

• Nivell C de català o valencià o perfecte domini d’aquests i domini oral i escrit del castellà.   
• Residència en un dels tres territoris del Triangle Jove. 
• Tenir entre 16 i 33 anys. 
• Coneixements informàtics (Ofimàtica, Internet...).   
• Trajectòria associativa   
• Coneixement del món associatiu juvenil.   
• Capacitat i experiència en disseny, redacció, organització i gestió de projectes.  
• Capacitat d’organització i de dinamització d’equips de treball.   
• Experiència en gestió econòmica i pressupostària de projectes.  
• Coneixement en la relació amb les administracions públiques (representació, interlocució, 

relacions  institucionals o tramitació de subvencions...), les polítiques de joventut i la 
participació juvenil. 

• Flexibilitat horària així com disponibilitat per a viatjar i treballar en caps de setmana.  
• Coneixement sobre la Fundació Triangle Jove, el Consell de Joventut de les Illes Balears, el 

Consell  Nacional de Joventut de Catalunya i el Consell Valencià de Joventut.  
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Tasques a realitzar   

Totes les tasques a realitzar seran compartides i es realitzaran conjuntament amb l’equip del 
patronat.   

 

Suport al patronat:   

• Assessorament i suport al patronat quant a l’acompliment de les obligacions legals de l’entitat.  

• Seguiment de la convocatòria, assistència i acords de les reunions del patronat. 

• Suport directe a Presidència en el que sigui requerit.  

• Suport directe, tècnic i assessorament al patronat en l'elaboració de plans i projectes.  

• Representació de la Fundació Triangle Jove per delegació.  

• Gestió de l’agenda del patronat.  

Coordinació de projectes:  

• Conèixer tots els projectes que es duen a terme a partir del pla de treball.  

• Disseny, coordinació, seguiment i avaluació́ dels projectes i plans d’actuació assignats. 

• Coordinació interna conjuntament amb les patrones responsables de la coordinació o     

projectes  (presidència i Xarxa de Consells Locals).  

• Assistència tècnica (convocatòria, preparació, acta, assistència i accions posteriors) en grups 

de  treball i activitats.  

• Aplicació al funcionament de la Fundació dels acords, resolucions i directrius dels patronats.  

• Relació continuada amb els membres del patronat així com amb les permanents i secretariats.  

• Relació amb institucions i grups d'interès dels tres territoris. 

• Mantenir una relació de treball amb les persones gerents dels tres consells per fer seguiment 

pressupostari i dels projectes del pla de treball de la Fundació. 

• Assistència a reunions amb els membres del patronat i/o permanents i secretariats dels 

tres  consells de joventut (CNJC, Consell Valencià de la Joventut i CJIB), en funció́ dels projectes.  

• Gestió de la logística de les trobades i patronats (allotjament, transport, manutenció...).  

• Seguiment de la feina de projectes externalitzada.  

• Gestió de les xarxes socials de la Fundació, pàgina web, correu electrònic i el magatzem de 

documents digital. 

• Gestió econòmica in situ: pressupostos, balanç, informe, subvencions, factures i proveïdors i 

recerca de finançament. 

• Gestió de les relacions econòmiques amb les administracions  
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S’ofereix:   

- Contractació indefinida (període de prova de 3 mesos).  

- 20 hores setmanals (mitja jornada).  

Flexibilitat horària (ens adaptem) amb disponibilitat per a poder viatjar alguns caps de 
setmana.  La realitat de la Fundació inclou a Catalunya, País Valencià i Illes Balears. El 
Patronat ens trobem  una vegada cada dos mesos, com a mínim.  

- Conveni aplicable: Conveni de lleure.  

- Salari brut: 13.362€ (14 pagues).  

- Lloc de treball: Barcelona amb possibilitat de fer teletreball des de Palma o València.   

   

Procés i terminis 

1. Emplenar formulari en línia adjuntant la documentació requerida (fins al 13 

d’octubre de 2021) 
S’ha d’emplenar el formulari disponible la pàgina web de la Fundació Triangle Jove (es necessita 
tenir un compte Google). 

Adjuntar: Currículum, títol o certificats dels estudis realitzats (en PDF).   

Adjuntar de manera opcional: Carta de motivació, certificat de català i altra documentació 
acreditativa. 

No es valorarà cap qüestionari si no s’ha presentat la documentació requerida.   

2. Entrevista personal  (des de finals d’octubre a inicis de novembre, aproximadament) 

De la fase 1 se seleccionaran als 5 perfils amb major puntuació als qüestionaris. Llavors es procedirà 
a  llegir el currículum d’aquestes 6 persones. Finalment, aquestes persones hauran  de passar una 
entrevista i una prova escrita sobre un cas pràctic relacionat amb el lloc de treball.   

 

3. Incorporació de la persona seleccionada 

La persona seleccionada de les 5 entrevistades s’incorporarà el 15 de novembre.  
Si cap d’aquestes persones compleix els requisits mínims demanats, es tornarà a obrir el procés 
d’inscripció per a la plaça. 

   

 

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic a funtranglejove@gmail.com o 
trucar a  683 618 917  (Jan).  
 

https://forms.gle/TZUhTvv9zTFDCSQp6

