Oferta de feina
– Gestió de projectes de cohabitatge i coordinació al territori
SostreCívicpromou formes no especulatives d’accés i tinença a l’habitatge, especialment basades en el
cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús (HCCU), i cerca una persona responsable d l’articulació territorial de
Sostre Cívic i l’HCCU i l'impuls i seguiment de grups i projectes d’habitatge col·lectiu a les comarques de
Tarragona i Terres de l’Ebre amb les següents funcions:
En relació a l’articulació territorial:
●
●
●

Diagnosi i seguiment del desenvolupament de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús al territori
Difusió del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i Sostre Cívic i interlocució amb administracions i
col·lectius. Atenció i assessorament a ciutadania i administracions locals.
Creixement i dinamització de la base social de Sostre Cívic i coordinació de grups al territori que
promouen el model de cessió d’ús i projectes de cohabitatge.

En relació a l’impuls de projectes
●
●
●

Relació i negociació amb persones, entitats i administracions públiques titulars de patrimoni.
Impuls i coordinació d’un projecte/promoció de cohabitatge al territori.
Desenvolupament i seguiment de les diferents etapes de desenvolupament del projecte i en diferents
àmbits (àmbit arquitectònic, de dinamització i participació de grup, àmbit legal i jurídic, seguiment
econòmic, de relació a l’entorn…) conjuntament amb la resta de l’equip tècnic i proveïdors externs.

L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitat de l’entitat i puntualment en caps
de setmana. El lloc de treball principal serà al Camp de Tarragona (lloc a convenir), i puntualment a Terres de
l’Ebre, o altres punts del país, tot i que cal també presencialitat regular a la seu de Sostre Cívic, a Barcelona.
Requisits:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bon nivell de redacció en català.
Experiència i/o formació vinculada a les funcions descrites.
Coneixement de la realitat social, associativa i política del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
Capacitat d’interlocució amb administracions públiques i d’incidència política.
Capacitat i experiència en gestió de projectes en totes les seves dimensions.
Coneixement i/o vincle amb l’economia social i solidària.
Coneixement i/o experiència del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i/o altres formes col·lectives o
transformadores d’habitar
Persona polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip,
habilitats socials i comunicatives i motivada pel projecte i pels models de cessió d’ús d’accés a l’habitatge.
Persona motivada per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense ànim de lucre i de base
associativa.
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Es valorarà:
●
●
●
●
●
●
●
●

Experiència i/o coneixements específics en arquitectura, project managmenti/o gestió de la construcció.
Experiència/coneixements en educació no formal i dinamització i facilitació de grups.
Formació/experiència en l’àmbit del Dret o les Ciències Econòmiques.
Experiència/coneixements en l’àmbit de les polítiques públiques d’habitatge.
Experiència i/o formació en gestió de cooperatives o, en general, d’entitats sense ànim de lucre.
Coneixement d’altres llengües.
Participació associativa i en moviments socials.
Coneixement de Sostre Cívic i/o el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i altres formes d’habitatge
col·lectiu.

S’ofereix:
●
●
●

Contracte laboral de 25h setmanals durant 6 mesos, renovables.
Retribució bruta de 1.095€ mensuals, amb pagues prorratejades.
Incorporació prevista al voltant del 15 de juliol.

Envieu currículum a cv@sostrecivic.cat
fins el dia 10 de juliol i ompliu aquestformulari.
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