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Nom de l’ocupació
Núm. 

llocs
Categoria 

□  
 
□  
 
□  
 
□  
 
□  

 

□ Graduat en educació secundària obligatòria (GESO) o equivalent 

□ Cicle formatiu de grau mig (CFGM) o FPI. Especialitat: 

□ Cicle formatiu de grau superior (CFGS) o FPII. Especialitat: 

□ Batxillerat 

□ Estudis universitaris. Nivell i especialitat:  

□ Certificat de Professionalitat. Especialitat:   

(Cursos i certificacions necessàries pel desenvolupament del lloc de treball)

□  

□  

□  

□ 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

□ Castellà       

□ Català       

□ Anglès       

□        

□       

 

□ Word 

□ Excel 

□ 

□  

□ 

□ 
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(marqueu per ordre de prioritat màxim 5 competències rellevants pel lloc de treball (de l’1 al 5)

 Aprenentatge  Creativitat  Lideratge  Pensament analític 

 Autoconfiança  Empatia  Negociació  Planificació i organització 

 Autocontol  Flexibilitat i gestió al canvi  Ordre  Polivalència 

 
Compromís 

 
Gestió de situacions 

d’estrès 
 

Orientació a 

l’assoliment 
 

Qualitat 

 Comunicació  Iniciativa  Orientació al client  Treball en equip 

        

(Coneixements específics necessaris per desenvolupar el lloc de treball)  

□  

□  

□ 

□SÍ  □ NO      □SÍ  □ NO 

□SÍ  □ NO 

Tipus:  

Es requereix experiència professional prèvia?    □ SÍ    □ NO    

Mínim d’experiència requerida:   ____  mesos  / ____anys 

Mateix sector:  □SÍ    □ NO 

 

 

□ Temps complet              □ Temps parcial 

□ Dies de la setmana: 

□ Horari:  

□ Indefinit         

□ Temporal         Tipus: 

□ Específic per a persones amb discapacitat 

□ ______ mesos 

□ Prorrogable 

□ ____________ euros bruts/mensual  x  ___________ pagues anuals 

□ ____________ euros bruts/anual 

□ Altres conceptes: 

 

□ Habitualment 

□ Esporàdicament 

 

 

 

 

 

□ Rebre CV per mail □ Trucaran candidats/es □ Presentar-se a l’empresa 

□ Projectes amb contractació 

subvencionada 

 

□ Pràctiques en empreses □ Altres:
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	CampoTexto1: Tècnic de suport Projectes Europeus
	CampoTexto2:   637033830
	CampoTexto3: La persona escollida s’incorporarà a l’equip de projectes europeus de la Fundació Ciutat de Viladecans format actualment per dues tècniques i s’encarregarà de donar suport en les tasques pròpies d’aquest equip:• Gestió administrativa, tècnica i financera dels projectes europeus i/o de projecció internacional ja existents, impulsats per la Fundació Ciutat de Viladecans i l’Ajuntament de Viladecans. , principalment:o Vilawatt Transfer mechanism: (https://urbact.eu/vilawatt): Projecte que s’emmarca dins del Programa Europeu URBACT-UIA,  que té com a objectiu la transferència del projecte Vilawatt per la transició energètica de Viladecans a 3 ciutats sòcies. Aquest projecte finalitza el 09.09.22 i es disposarà fins el 9.12.22 per la justificació financera i d’activitats.o Projecte ON BOARD (https://urbact.eu/onboard): Projecte que s’emmarca dins del Programa Europeu  URBACT, que té com a objectiu la transferència de la Xarxa d’Innovació Educativa de  Viladecans a 5 ciutats sòcies. Aquest projecte finalitza el 04.06.21 i es disposarà fins el 30.09.21 per la justificació financera i d’activitats.o AmVaixadors de Viladecans: https://www.viladecans.cat/ca/amvaixadorxs - Es tracta del programa que té com a objectiu posicionar Viladecans al món a travès de personatges que per la seva vinculació personal, acadèmica i/o prodessional tenen un lligam amb la ciutat i també capacitats de projecció exterior. • Recerca de nou finançament i la definició de nous projectes amb subvenció europea, especialment en els àmbits que es corresponguin amb els eixos estratègics de ciutat:o Innovació educativa:  La innovació educativa és un pilar de les polítiques municipals per empènyer l'èxit educatiu fins a les majors cotes. Viladecans és una ciutat educadora que es relaciona amb el seu entorn i que té com a objectiu constant aprendre, intercanviar, compartir i enriquir la vida dels ciutadans i ciutadanes tot fomentant la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere.o Dinamització econòmica: Viladecans és una ciutat dinàmica que busca atraure noves empreses i impulsar la millora de les presents, tot promovent la complicitat entre elles, generar ocupació i donar vitalitat i suport al comerç. La ciutat també fomenta la formació de persones a l'atur i l’acompanyament en  la creació i creixement d'empreses i persones emprenedores. o Transició ecològica: Viladecans és una ciutat pionera en el canvi de paradigma de la sostenibilitat. Tenim com a objectiu convertir-nos en una ciutat neutra en carboni i l'estratègia passa principalment per promoure l'autoabastiment d'energia, l’autosuficiència en el cicle de l’aigua, renaturalitzar la ciutat i apostar per la mobilitat sostenible.o Estil de vida saludable: A Viladecans hem apostat per un estil de vida tranquil i saludable, impulsant la pràctica esportiva, l'alimentació km0, la xarxa de carrils bici o oferint experiències de lleure que donin resposta als nous hàbits de consum en un entorn de millor qualitat ambiental.o Resiliència per a la gestió de crisis: Aquest és un nou eix prioritari resultant de al situació d’emergència resultant de crisi sanitària del COVID19 i que té com objectiu fer de Viladecans una ciutat resilient per poder fer front a possibles situacions futures de crisi.• Altres tasques relacionades amb la posició de tècnic de suport a projectes europeus.Les funcions principals seran: Suport en la gestió dels 2 projectes europeus en els que participa actualment l’Ajuntament de Viladecans (ON BOARD i VILAWATT) i d’altres possibles nous projectes. En tant que soci coordinador, l’Ajuntament de Viladecans s’encarrega de tota la gestió dels projectes (a nivell financer i d’activitats), la seva justificació així com la coordinació amb tots els socis europeus.  Suport en la identificació de subvencions de la UE interessants pels eixos estratègics de la ciutat i preparació de propostes de projectes corresponents (recerca de socis, redacció de la proposta, etc.) Tasques vinculades amb la projecció exterior del municipi (accions de comunicació en els mitjans interns i externs, recerca i preparació de canditatures per premis internacioanals, etc.); Suport a l’execució dels projectes Estratègia Viladecans 2030 i Agenda de Desenvolupament Urbà de Viladecans; Suport puntual a les tasques dels comitès de direcció d’innovació de l’Ajuntament de Viladecans; Participació en actes, xarxes i congressos d’abast europeu i/o internacionals per a representar la ciutat i els projectes eurpeus i internacionals que impulsa; Suport en les activitats de comunicació de projecció exterior de la ciutat (relacionades amb les activitats pròpies de la ciutat, els projectes en els que hi participa, etc.) Identificació de xarxes, plataformes internacionals, premis o reconeixements d’interès per la ciutat i suport en la preparació de les candidatures. Suport puntual a la implementació del projecte Amvaixadors de Viladecans: col·laboració en la gestió d’actes, activitats de comunicació, gestió de participants... Qualsevol altra tasca pròpia de l’àrea que en funció de les càrregues de treball es requereixi.
	CampoNumérico1: 1.00000000
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	CampoTexto4:  Grau  universitari, preferiblement en Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració Pública, Relacions Internacionals o similar Experiència laboral de com a mínim 3 anys en l’àmbit de la redacció, gestió i justificació de projectes europeus, preferiment en l’administració pública.  Persona responsable, ordenada, polivalent, dinàmica, resolutiva, amb iniciativa i amb ganes d’implicar-se i treballar en equip.
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	CampoTexto5: Es valorarà: Coneixement i experiència en els processos de gestió de l´administració pública catalana. Experiència en comunicació i organització d’actes i esdeveniments. Coneixement i experiència en la gestió de projectes de Programes Europeus en els que els governs locals poden participar com a socis: URBACT, INTERREG, HORIZON 2020 (HORIZON EUROPE), LIFE, etc.
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