La Ce
entral del Circ obre una
a convocatò
òria per a co
obrir la baix
xa de materrnitat de la sseva:
CAP D
DE PROJEC
CTES
La Central
C
dell Circ és una fàbrica
a de creacció de circ
c dedicada a l’entrennament, as
ssaig, creacció,
investigació i formació contiinuada dels
s profession
nals del circ ubicada al Fòrum de B
Barcelona.
ó de Professionals de C
Circ de Cattalunya, form
ma part de la xarxa de
e Fàbriques de
Gestionada per l’Associació
ció de l’Aju
untament de
e Barcelona i rep el ssuport del Departame
ent de Cultuura de la Generalitat
G
de
Creac
Catalunya.
c
una p
persona qu
ue forma part
p
de l’eequip de co
oordinació de
El/la cap de projectes ess concep com
de les resid
dències internes, de ddeterminats
s programe
es i
l’equipament ressponsabilitzzant-se de la gestió d
activittats, així co
om al mate
eix temps, s’encarrega
s
a dels difere
ents projecttes en els qque La Cen
ntral s’impliica:
projec
ctes europe
eus i altres projectes en col·labora
ació amb ag
gents del se
ector i xarxees internacio
onals.
Tasques a realitzar:
 Coordina
ació de pro
ojectes: red
dacció, elab
boració de pressupos
stos i seguuiment de projectes en
diferents formats i co
onvocatòrie
es (fons eurropeus, entitats finance
eres, etc.);
 Coordina
ació de less residèncie
es interness: planificac
ció, redacc
ció de convvocatòries, suport en la
selecció i seguimentt del procés
s de les matteixes;
 Coordina
ació d’activittats puntualls;
 Participació en la co
onceptualitz
zació de la programac
ció anual, ju
untament am
mb la resta
a de l’equip de
coordinacció (direcció
ó artística i gerència);
 Suport en
n la redacciió de memò
òries i planss de gestió.

Expe
eriència imp
prescindible:
 Planificacció i redaccció de projec
ctes;
eus (específficament);
 Elaboracció de projecctes europe
 Elaboracció de pressupostos;
 Coordina
ació d’equips;
 Sector de
el circ i/o de
e les arts es
scèniques.
Cone
eixements:
 Programe
es informàtics Paquet Office;
 Nivell ava
ançat d’ang
glès i francè
ès;
 Coneixem
ments del sector del cirrc i de les a
arts escèniq
ques en gen
neral;
 Redacció
ó.
Perfill:
 Capacitat d’organitzzació i auton
nomia;
 Empatia i bon treballl en equip;
 Disponibilitat per via
atjar.
Què s’ofereix:
s
 Contracte
e de substittució per ma
aternitat (1 any).
 Condicions del contrracte:
 Substitució per maternitat
m
( 1 any)
 30 ho
ores setman
nals en hora
ari de matin
ns (de 09:30
0 a 16.30) i una tarda a la setmana.
 1.782
2,01€ bruts per 12 pag ues.
La Centrral del Circ – Moll de la Ve la, 2 – 08930 Sant Adrià de
e Besós (Barceelona)
t. 933 560 890 – info@lacenttraldelcirc.cat – www.lacentraldelcirc.cat

 Incorpora
ació prevista
a: Setembre
e 2015.
Les persones ccandidates han de fer
f
arribar el seu cu
urrículum vitae
v
i unaa carta de
e motivació
ó a
info@
@lacentralde
elcirc.cat ab
bans del 12
2 de juliol d
de 2015. Mé
és informac
ció a: www.llacentraldellcirc.cat
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