
 
 

Convocatòria de la plaça d’Informador/a Juvenil del PUNT7 (Punt d’informació juvenil 
d’Horta-Guinardó) 
 
El Punt d’Informació Juvenil d’Horta Guinardó obre una convocatòria per cobrir la plaça 
d’Informador/a Juvenil al PUNT7 
 
 Tasques a realitzar: 

 Informar als i les joves sobre temes d’interès juvenil (acadèmic, treball, associacionisme…). 

 Fer recerca, tractament, elaboració i classificació de la informació. 

 Planificar i dinamitzar activitats d’interès juvenil. 

 Difondre activitats al territori destinades a un públic jove. 

 Donar a conèixer el PUNT7 al territori del Districte d’Horta-Guinardó. 

 Participar a les reunions de la Xarxa de Punts d’Informació de Barcelona. 

 Redacció de projectes, memòries i justificacions econòmiques. 

 Participar de l’entitat CJD7: assistència en activitats de l’entitat, participació activa en els 
secretariats, col·laborar amb les entitats per organitzar activitats dins i fora del PUNT7. 

 
Requisits: 
 

 Edat entre 21 i 31 anys (ambdós inclosos). 

 Arrelat al teixit associatiu d’Horta-Guinardó i coneixença del districte.  

 Coneixement dels equipaments i serveis juvenils de Barcelona. 

 Persona proactiva i coneixedora del projecte del CJD7. 

 Flexibilitat horària. 

 Possibilitat d’incorporació immediata. 
 
Es valorarà: 
Formació: 

 Estudis en l’entorn de les ciències socials. 

 Coneixement de les xarxes socials, WordPress i programari de disseny i tractament 
d’imatge. 

 Domini del entorn Windows i del Paquet Office (Word, Excel, Access,…). 

 Formació complementària. 
 

Altres: 

 Capacitat d’iniciativa i de treball en equip. 

 Experiència en dinamització d’activitats destinades a públic jove. 

 Persona amb una forta iniciativa, amb ganes d'aprendre i aprendre sobre el funcionament 
del PIJ i el procés emancipador juvenil. 

 
Que s’ofereix? 

 Jornada completa (37’5h). 

 Categoria laboral: Informador/a juvenil. 

  Sou, en dotze pagues, segons Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i 
sociocultural. 

 1 mes de període de prova. 
 
Per presentar-vos a la plaça cal entregar el CV via email a cjd7@cjd7.org i omplir el següent 
formulari.   
 
El termini de presentació serà el dimarts 3 d’Octubre del 2017 fins les 24h.  
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