
 
 

Oferta de feina 
Gestió de projectes de cohabitatge / Project Manager 

 
SostreCívic promou formes no especulatives d’accés i tinença a l’habitatge, especialment basades en el 

cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, i cerca una persona responsable de l'impuls i gestió de promocions 

d’habitatge col·lectiu (cohabitatge) amb les següents funcions: 
 

● Elaboració i desenvolupament dels Plans de Projectes i la seva documentació. 

● Impuls i coordinació de projectes i promocions de cohabitatge. 

● Seguiment i control tècnic de les diferents fases de desenvolupament dels projectes i en diferents àmbits (àmbit 

legal i jurídic, seguiment econòmic, àmbit arquitectònic i de construcció, relació amb administració pública, 

participació i comunicació…) conjuntament amb la resta de l’equip tècnic i proveïdors externs. 

● Coordinació i seguiment de les assemblees de sòcies dels projectes d’habitatge. 

 

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 serà principalment a la seu de Sostre Cívic, a Barcelona, tot i que puntualment 

també arreu de Catalunya. 

 
Requisits: 

● Experiència en project management (almenys 3 anys d’experiència).  

● Formació i coneixements vinculades a les funcions descrites.  

● Capacitat d’interlocució amb administracions públiques i d’incidència política. 

● Coneixement i/o vincle amb l’economia social i solidària. 

● Persona polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip 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. 

● Bon nivell de redacció en català. 

● Incorporació prevista al novembre. 

 

Es valorarà: 

● Experiència/coneixements en gestió de la construcció i la promoció immobiliària. 

● 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. 

● Habilitats socials i comunicatives. Experiència en educació no formal o en dinamització de  grups. 

● 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. 

● Carnet de conduir.  

 

S’ofereix: 

● Contracte laboral de 35h setmanals durant 6 mesos, renovables. Amb voluntat de permanència. 

● Retribució a convenir i segons escala salarial de Sostre Cívic (entre 27.000 € i 32.000 € bruts anuals 

corresponents a 40h) 

 
Envieu currículum a cv@sostrecivic.cat fins el dia 7 de novembre i ompliu aquest formulari. 

 
 

SOSTRE CÍVIC - C/Casp, 43 baixos 1a - 08010 Barcelona  - www.sostrecivic.org -  info@sostrecivic.cat 

mailto:cv@sostrecivic.cat
https://docs.google.com/forms/d/1RlnVLtidvYAFeE3RysC-tmH9Uwt9fgkWvfgZgWHDrP8/edit
http://www.sostrecivic.org/

