PERSONA TÈCNICA PER PROJECTES DE L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I L’URBANISME
PER A COOPERATIVA D’ARQUITECTES
Perfil de la persona candidata
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Títol superior: arquitectura (preferentment), ciències socials o dret.
Experiència en l’àmbit relacionat amb les polítiques d’habitatge i/o el planejament urbanístic.
Capacitat d’adaptar‐se a diferents tasques.
Capacitat de treball cooperatiu.
Capacitat de redacció en català.
Resident a Barcelona o rodalies.

Es valorarà:
‐
Titulació de màster relacionada amb l’urbanisme o polítiques socials
‐
Experiència i/o vinculació amb:
‐ el món cooperatiu i/o de l’economia social i solidaria
‐ voluntariat i moviments socials
‐ educació en temps de lleure
‐
Coneixements dels següents programes:
‐ excel
‐ gestió de bases de dades (access o similar)
‐ sistema d’informació geogràfica GIS (arcgis o similar)
Descripció de les funcions del lloc de treball
Reforçar la cooperativa amb una persona que col∙labori amb l’equip de l’àrea d’urbanisme i habitatge, en
les següents tasques:
o Suport en l’elaboració d’estudis i plans en el camp de l’habitatge per administracions
públiques. Com per exemple Plans d’habitatge, Cens d’habitatges buits...
Inclou tasques de diagnosi, treball de camp, elaboració de propostes, redacció de
continguts, creuament de bases de dades, etc.
o Estudis urbanístics previs a l’elaboració d’un projecte arquitectònic. Anàlisi de la
normativa urbanística.
o Suport en el desenvolupament de processos participatius, tant des de la definició del
procés com en les tasques de dinamització de les activitats.
o Col∙laboració en l’elaboració de continguts relacionades amb l’àmbit de l’habitatge i
dels models de tinença alternatius (masoveria urbana, cooperatives en cessió d’ús).
Inclou tasques de formació i difusió.
o Col∙laboració en l’elaboració de plans urbanístics, estudis de detall, estudis
paisatgístics, plans de mobilitat generada, catàlegs de patrimoni, etc.
Condicions laborals
‐
‐
‐
‐

Jornada complerta laboral (35h setmanals), segons escalat salarial de la cooperativa.
Horari flexible.
Data prevista d'incorporació: Abril‐Maig
Possibilitat d’incorporació com a persona sòcia a mig termini

Podeu enviar els currículums a ofertes@celobert.coop amb una carta de motivació fins el 10 / 04 / 2017
Bailèn 5, baixos - 08010 Barcelona - 93 5285654 - www.celobert.coop

