Convocatòria d'oferta de feina: Secretaria tècnica de l’APNAE i gestió del voluntariat
L’APNAE cerca una persona per ocupar un lloc de treball en la secretaria tècnica, i gestionar activitats
de voluntariat. Està pensat per a una persona amb formació en l’àmbit del medi ambient i experiència
en el sector de les entitats ambientals sense ànim de lucre.
REQUISITS DEL CANDIDAT/A
•
•
•
•
•

Formació en el camp de la biologia, les ciències ambientals i/o socials.
Formació en la gestió d’entitats no lucratives.
Coneixements de les tecnologies de la informació i comunicació.
Disposició de vehicle propi.
Bon nivell de català i castellà parlat i escrit.

QUÈ ES VALORARÀ DEL CANDIDAT/A?
Principalment:
•
•
•
•
•
•

Identificació amb la missió i objectius de l’APNAE.
Coneixement del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Coneixement en la gestió interna i externa d'entitats.
Habilitats comunicatives.
Experiència en l’elaboració i execució de projectes.
Experiència demostrable en l’àmbit del voluntariat.

I també:
•
•
•
•

Coneixements informàtics bàsics: programes de gestió de socis, gestió de correu, ofimàtica,
actualització de continguts web, xarxes socials, disseny de cartells, etc.
Coneixement de la gestió comptable d’una entitat.
Experiència en la tramitació i justificació d’ajuts públics i privats.
Coneixement d’altres espais naturals de la comarca de l’Alt Empordà.

CONDICIONS DE TREBALL
•
•
•
•
•

Primeres 3 setmanes a mitja jornada (20 hores setmanals) per fer el traspàs.
Un cop passat aquest període, jornada laboral de 40 hores setmanals, que es distribuiran al
llarg de la setmana, amb 2 dies de descans.
Formalització d’un contracte temporal que pot ser prorrogable a indefinit.
Incorporació immediata.
Possibilitat de teletreballar parcialment.

SOL·LICITUDS
El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 31 d’octubre 2022 (inclòs).
Enviar CV i carta de presentació al correu electrònic apnae@apnae.org i en l’assumpte del correu
s’ha de posar CONVOCATÒRIA APNAE – NOM PERSONA.
Mas “El Cortalet”
17486 Castelló d’Empúries

