El País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes selecciona:

Un(a) guia, tècnic(a) de gestió del patrimoni
per activitats i públic en català
Contracte de durada determinada - 1 any (prorrogable). Temps complet 100% (35h)
Possibilitats de pròrroga i contracte indefinit.
El País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes és una Agrupació Europea de Cooperació
Territorial (AECT) que actua sota la forma de Col·lectivitat Territorial de dret francès. Desenvolupa un
projecte transfronterer de gestió integral del patrimoni cultural entre els municipis de la comarca del
Vallespir (Catalunya Nord, França) i pobles de les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà
(Catalunya Sud, Espanya). La seu de l’entitat i les seves oficines són a Prats de Molló (Vallespir,
França).
Descripció del lloc de treball:
Les tasques es desenvolupen en tres àmbits i es realitzaran en col·laboració directa amb el/la
tècnic/a de gestió del patrimoni i guia per públic francòfon.
Mediació i visites guiades:
• Recerca documental, creació, realització, gestió i avaluació de visites guiades, projectes i
activitats destinades al públic infantil i jove, familiar, el públic adult, el públic específic o amb
diversitat funcional i grups;
• Concepció, creació, coordinació i dinamització de la programació cultural (visites, accions de
descoberta, col·laboracions, agendes compartides...).
Servei educatiu:
• Concepció, creació, gestió i avaluació d’eines pedagògiques per la mediació del patrimoni.
• Concepció, creació, realització, gestió i avaluació de projectes i activitats educatives
destinades al públic infantil i jove durant el període escolar (primària i secundària);
• Concepció, creació, realització, gestió i avaluació de projectes i activitats educatives pel
públic familiar durant el període de vacances;
• Aquestes accions es realitzaran en col·laboració amb el professor de l’Educació Nacional
Francesa posat a disposició per part del govern francès.
Comunicació:
• Creació i difusió de documents de comunicació en diferents formats (paper, audiovisual,
objectes, mailing...)
• Gestió i dinamització de les xarxes socials, aplicació i pàgina web de l’entitat.
El lloc de treball implica un treball directe i continuat amb administracions, ajuntaments i entitats
locals, així com la creació i manteniment de convenis amb aquestes.
El lloc de treball implica flexibilitat horària (inclou alguns caps de setmana i festius) i desplaçaments
freqüents per tots els pobles del territori.
Remuneració i règim d’indemnitzacions segons conveni.

Requisits:
• Formació en història de l'art, història, humanitats, gestió cultural o patrimonial, arquitectura
o branca de les ciències socials (nivell grau, llicenciatura o màster).
• Nivell de català C1
• Coneixement de l’idioma francès
• Carnet de conduir B1 i disposició de vehicle propi
Es valorarà:
• Experiència similar
• Domini de la llengua francesa
• Coneixements d’informàtica en programes de disseny gràfic, internet i correu electrònic;
• Títol oficial de Guia (Guia de Turisme de Catalunya o guide conférencier).
• Títol de monitor en temps de lleure.
Perfil:
•
•
•
•

Iniciativa i polivalència;
Habilitats comunicatives, capacitat de diàleg i de treball en equip;
Rigor en el treball, autonomia i flexibilitat;
Capacitat redaccional

Candidatures:
Enviar per correu electrònic [contact@valleescatalanes.org] o postal a la direcció: País d’Art i
d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes, 7 place du Foiral, 66 230 Prats-de-Mollo-La-Preste
(França).
• Carta de presentació, a l’atenció del President.
• Currículum Vitae
• Títol universitari i nivell C1 de català.
• Les acreditacions que s’escaiguin.
Informacions complementàries al tel. 0033 468839949 o per correu electrònic a l’adreça
contact@valleescatalanes.org
Data límit de presentació de candidatures : 15 de novembre de 2020

