La Central del Circ obre una convocatòria per a cobrir la vacant de:
TÈCNIC/A DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA
La Central del Circ és un espai de creació de circ dedicat a l’entrenament, assaig, creació, investigació i
formació continuada dels/les professionals del circ ubicada al Fòrum de Barcelona.
Gestionada per l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya, forma part de la xarxa de Fàbriques de
Creació de l’Ajuntament de Barcelona i rep el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
El/la tècnic/a de mediació comunitària és un nou perfil que es crearà a l’equip de gestió d’aquest espai i es
concep com una persona que es responsabilitzarà de la gestió dels programes i activitats de La Central
relacionats amb el barri Besòs (i puntualment amb el barri Verneda – La Pau) i amb la creació comunitària.

Tasques a realitzar:
 Coordinació de projectes vinculats a l’àmbit educatiu i social: elaborar pressupostos, gestionar
l’equip d’artistes i/o formadors/es que fan part del projecte i fer el seguiment i avaluació de projectes
en diferents formats i convocatòries;
 Coordinació d’activitats puntuals (presentacions, tallers, etc.);
 Participació i coordinació amb xarxes territorials, entitats, col·lectius i organitzacions del barri Besòs;
 Detectar necessitats de la comunitat de La Central del Circ i de la comunitat del territori, i treballar
processos d’enfortiment comunitari per atendre algunes d’aquestes necessitats;
 Plantejar projectes comunitaris en col·laboració amb les altres entitats del barri;
 Diagnosticar i emmarcar les diverses demandes de la comunitat, reconduir als canals de
participació, donar espai per a iniciatives autònomes, etc.

Experiència imprescindible:





Coordinació de projectes;
Coordinació d’equips;
Mediació cultural i comunitària;
Sector del circ i/o de les arts escèniques.

Coneixements:
 Programes informàtics Paquet Office;
 Català i castellà (es valorarà el coneixement d’altres llengües);
 Coneixement o experiència en projectes comunitaris i educatius (es valorarà el vincle amb el barri
Besòs);
 Coneixements del sector del circ i de les arts escèniques en general;
 Capacitat de redacció i síntesi.

Perfil:
 Molt bona capacitat de comunicació i relació;
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Capacitat de detecció d’interessos i necessitats de la comunitat;
Coneixement d’eines de dinamització i facilitació de grups;
Capacitat d’organització i autonomia;
Empatia i bon treball en equip;
Vocació cap al treball comunitari;
Flexibilitat horària.

Què s’ofereix:
 Condicions del contracte: 20 hores setmanals en horari de matí o tarda depenent de les activitats
organitzades;
 Salari: 1.100,00 euros bruts mensuals;
 Incorporació prevista: uns dies puntuals entre el 16 i el 30 de juliol 2018 + contracte d’obra i servei a
partir del 27 d’agost de 2018;
 Entrevistes: setmana del 9 al 13 de juliol de 2018.

Les persones candidates han de fer arribar el seu currículum vitae i una carta de motivació a
info@lacentraldelcirc.cat abans del 5 de juliol de 2018. Més informació a: www.lacentraldelcirc.cat
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