Us fem arribar les darreres ofertes i demandes associatives que hem rebut.
Recordeu que des de Torre Jussana només en fem difusió.
PER ENVIAR CV,S O SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ, ADRECEU-VOS DIRECTAMENT A LES
ORGANITZACIONS CONVOCANTS. GRÀCIES
TJ EXPRESS 100203 Recursos humans
Trobareu tots els detalls d'aquestes i altres ofertes a la web de TJ: www.bcn.cat/tjussana/oferta.html

OFERTES DE TREBALL

FEDERACIÓ D'ENTITATS CLOT-CAMP DE L'ARPA
La Federació d'Entitats Clot-Camp de l'Arpa obre convocatòria per a cobrir una plaça
d'informador/a polivalent per al Centre Cultural La Farinera del Clot.
S'ofereix: Incorporació immediata, franja horària de tarda-nit, de dilluns a divendres amb
possibilitats de treballar caps de setmana. Contracte de 25h setmanals.

Termini de presentació: 7 de Febrer
www.bcn.cat/tjussana/oferta.html

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA
Càritas Diocesana de Barcelona obre convocatòria per a cobrir una plaça de Treballador/a Social.
S'ofereix: Contracte temporal de 35h setmanals, incorporació immediata.
Termini de presentació:

8 de Febrer

www.bcn.cat/tjussana/oferta.html

XARXA CONSUM SOLIDARI
L'Associació Xarxa consum Solidari obre convocatòria per a cobrir una plaça de Responsable de
Compres de la Xarxa de Servei Solidari.
S'ofereix: Contracte de 20h setmanals, incorporació immediata.

Termini de presentació:

8 de Febrer

www.bcn.cat/tjussana/oferta.html
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TJ EXPRESS 100203 Recursos humans
Trobareu tots els detalls d'aquestes i altres ofertes a la web de TJ: www.bcn.cat/tjussana/oferta.html

ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA PROMOCIÓ DE PERSONES SORDES (ACAPPS)
L'Associació Catalana per a la Promoció de Persones Sordes (ACAPPS) obre convocatòria per a
cobrir una plaça de Tècnic/a en Atenció a Famílies.
S'ofereix: Contracte de 35h setmanals, horari de matins i tres tardes a concretar.

Termini de presentació: 15 de Febrer
www.bcn.cat/tjussana/oferta.html

PROJECTE DELS NOMS-HISPANOSIDA
Projecte dels Noms-Hispanosida obre convocatòria per a cobrir una plaça de programador i
dissenyador web per al centre comunitari Bcn Checkpoint.
S'ofereix: Jornada parcial, freelance, per compte propi.
Termini de presentació:

1 de Març

www.bcn.cat/tjussana/oferta.html

CRIDES DE VOLUNTARIAT
INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA
Interculturalitat i Convivència cerca voluntariat per a col.laborar en un nou projecte de creació
d'una Coordinadora Intercultural d'Associacions. Es necessiten persones per a donar suport en
tasques administratives, de gestió i d'organització d'activitats culturals.
Termini de presentació:

Urgent

www.bcn.cat/tjussana/demanda.html
Per a més informació contacteu amb Martí Gascón al c/e: iccoordinadora@gmail.com

SAVE THE CHILDREN
Save The Children cerca volunatriat per a realitzar les següents tasques:
a) Col.laboració en el Projecte d'Atenció Sòcioeducativa Domiciliària (2-4 hores setmanals).
b) Col.laboració en el Projecre de Centres oberts donant suport en les tasques de reforç escolar i
activitats de lleure en horari extraeescolar (1/2 dies a la setmana)

Termini de presentació:

Urgent

www.bcn.cat/tjussana/demanda.html
Per a més informació contacteu amb Ester Morillas al tel. 933 105 200 o bé al c/e: voluntaris@savethechildren.es
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TJ EXPRESS 100203 Recursos humans
Trobareu tots els detalls d'aquestes i altres ofertes a la web de TJ: www.bcn.cat/tjussana/oferta.html

ESPLAI EL SUBMARÍ
Esplai El Submarí cerca voluntariat per un projecte de reforç educatiu a quatre infants. Es
sol.licita poder destinar una o dues tardes per a donar recolzament en l'execució de deures
escolars dels infants.

Termini de presentació: Urgent
www.bcn.cat/tjussana/demanda.html
Per a més informació contacteu amb Neus Cerdà al tel. 933 325 871 o bé al c/e: projecteelsubmari@gmail.com

PSICÒLEGS SENSE FRONTERES
Psicòlegs Sense Fronteres, cerca voluntariat per a donar suport en les tasques de recerca de
finançament i presentació i justificació de subvencions de l'entitat.
Termini de presentació:

Urgent

www.bcn.cat/tjussana/demanda.html
Per a més informació contacteu amb Psicòlegs Sense Fronteres al tel.933 248 538 o bé al
c/e:psicolegssensefronteres@yahoo.es

JOVENTUT EUROPEA FEDERALISTA DE CATALUNYA A BARCELONA
Joventut Europea Federalista cerca voluntariat motivat per treballar en un entorn internacional,
que tingui coneixements en la gestió de correus electrònics (gmail) i de la pàgina web i que pugui
donar ajuda en la part administrativa (subvencions, permisos, trucades, etc) durant 2 hores
setmanals.
Termini de presentació:

Urgent

www.bcn.cat/tjussana/demanda.html
Per a més informació contacteu amb Peter Claeys c/e: jef.barcelona@gmail.com
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