
El CEC informa de la convocatòria del procés de provisió d’un lloc de treball com a 

administratiu.

Centre Excursionista de Castellar
Convocatòria de treball Octubre 2014

Tasques a realitzar:  

• Tasques administratives de la secretaria de l’entitat:  
o Atenció al públic durant les hores d’obertura, dimecres i divendres de 19:00 

a 21:00h 
o Altes, baixes i modificacions dades socis 
o Gestió rebuts 
o Tramitació llicències federatives 
o Arxiu 
o Atenció telefònica  
o Gestió dels correus electrònics de l’entitat. 
o Redacció i tramitació documentació oficial, cartes, full d’activitats, etc 
o Coordinació taulell d’anuncis 
o Inscripció de participants a les activitats del CEC 

• Suport en l’actualització del facebook, web i butlletí de l’entitat 
• Suport als membres de la Junta Directiva i vocals de les diferents seccions del 

centre en les activitats que organitzen. 
• Suport en la gestió del servei de Biblioteca  
• Suport en la gestió del lloguer de material de muntanya del CEC 
• Suport en la gestió de la venda de merchandising de l’entitat 

Carrer de Colom, 08211 Castellar del Vallès, Barcelona

937 14 73 05 cecastellar@gmail.com http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat

Horari de treball:  Dimecres i divendres de 18:00 a 21:00h.  Possibilitat d’ampliació de 
l’horari a la resta dels dies laborables de la setmana.  

Retribució:  segons conveni d’oficines i despatxos 
 

Disponibilitat:  a partir del 01 de desembre de 2014. 



Centre Excursionista de Castellar
Convocatòria de treball Octubre 2014

Requisits exigits:  

• Edat mínima: 18 anys  

• Aficionat a la muntanya i soci del CEC 

• Titulació mínima: titulació de grau mitjà, preferiblement FP II administratiu o 

estudiant d’ADE 

• Experiència: Es valorarà experiència en llocs de treball i tasques similars. 

• Idiomes: indispensable parlar i escriure correctament el català (equivalent nivell C) 

i el castellà 

• Ofimàtica: domini d’eines comunes d’ofimàtica: word, excel, access, pdf, correu 

electrònic, blogs, web, xarxes socials i noves tecnologies. 

• Capacitat de relació i de tracte amb el públic, responsabilitat i iniciativa. 

Documentació a presentar:  

• Currículum vitae amb fotografia (escanejada), telèfon, correu electrònic i altres 
dades de contacte, indicant si sou soci o sòcia de l’entitat. 

• Carta de presentació que inclogui els motius pels quals us interessa la feina, què 
creieu que hi podeu aportar i quina és la vostra experiència a la muntanya. 

Presentació de la documentació: Per correu electrònic a l’adreça 
cecastellar@gmail.com. 

Resolució de la convocatòria:  El procés de selecció i la contractació es farà mitjançant 
agència especialitzada. Es donarà a conèixer personalment als candidats. 
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