En el marc de l’execució de les tasques relatives a la denominació « País d’Art i d’Història », el País d’Art i
d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter selecciona :

Un(a) tècnic / a de gestió del patrimoni
per activitats i públic català
Contracte – CDD 1 any (temps complet 100%)
Tasques : Seguint les directrius del President i de la Directora, el tècnic de gestió del patrimoni s’ocuparà de
les polítiques de sensibilització del patrimoni per tal de :
 Crear, realitzar, gestionar i avaluar projectes i activitats destinades al públic infantil i jove durant el
període escolar i el període de vacances ;
 Crear, realitzar, gestionar i avaluar activitats destinades al públic adult i a grups ;
 Crear, realitzar, gestionar i avaluar activitats destinades al públic específic (discapacitats, etc.) ;
 Crear i difondre documents de comunicació (format paper, audiovisual, objectes, mailing, etc.) ;
 Coordinació i dinamització de la programació cultural (visites, accions de descoberta,
col·laboracions…) ;
 Gestionar i dinamitzar la pàgina web i xarxes socials.

Perfil requerit :










Esperit creatiu en la realització de projectes ;
Iniciativa i polivalència ;
Habilitats comunicatives i capacitat de diàleg ;
Sentit d’organització i capacitat de treball en equip ;
Rigor en el treball, autonomia i disponibilitat ;
Experiència similar valorable ;
Nivell superior en català i coneixements de l’idioma francès ;
Coneixements d’informàtica : nivell d’usuari en programari d’oficina i en programes de disseny
gràfic, internet i correu electrònic ;
Permís de conduir B.

Àmbit : Primer País d’Art i d’Història Transfronterer, territori format per 31 municipis situats a la frontera
entre França i Espanya : departament dels Pyrénées-Orientales / Comarca del Ripollès (Catalunya) ; la seu
està instal·lada a Prats de Molló-La Presta (França).
Desplaçaments freqüents i horaris regulars variables.

Requisits d’accés :
 Formació en història de l'art, arquitectura, història, gestió cultural o patrimonial (nivell llicenciatura o
Màster).
 Títol oficial de Guia (guia de Turisme de Catalunya o guia conferenciant).
 Títol de monitor en temps de lleure.

Candidatures : Carta de
presentació
acompanyada
d’un curriculum vitae, d’una
fotocòpia de l’acreditació de
guia, d’una còpia de les
titulacions
adreçada
al

President del País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter, 7 place du Foiral,
66 230 Prats-de-Mollo-La-Preste (França).
Informacions complementàries al tel. 00 33 (0)9 63 65 62 04 o per correu electrònic a l’adreça
informacio@vallscatalanes.org

Data límit de presentació de candidatures : 1 de març 2019

