Es necessiten currículums per cobrir els següents llocs de treball dels Jocs Mediterranis.
Aquests currículums serviran per incorporar els perfils sol·licitats a mesura que les necessitats
operatives dels Jocs així ho requereixin.

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT D’OPERACIONS I SERVEIS
Tindrà al seu càrrec els projectes operatius necessaris per l’organització dels àmbits
d’allotjament, transport, seguretat, vila mediterrània i serveis mèdics.

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I VALORS
Tindrà la responsabilitat d’elaborar supervisar i gestionar el projecte eductiu, cultural i
cerimònies. També col·laborarà en l’aplicació dels projecte de Responsabilitat Social
Corporativa.

RESPONSABLE DE VOLUNTARIS.
Dissenyar i executar el Projecte de Voluntaris.
Planificar i gestionar accions formatives de l’Equip de Voluntaris Tarragona 2017.
Planificar i gestionar la participació en accions voluntàries pròpies i amb col·laboració amb
altres entitats.
Coordinar la ubicació final dels voluntaris durant el JJMM TGN 2017.

GESTOR DE BASE DE DADES DELS VOLUNARIAT
Gestionar la Base de dades del voluntariat Tarragona 2017.
Donar suport al Responsable de Voluntàries.

SUPORT AL DEPARTAMENT D’ESPORTS
Col·laborarà amb el Departaments d’Esports en les accions i tasques de relació amb
Federacions, Clubs esportius i Responsables de les Seus, entre d’altres.

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
Diferents perfils per cobrir les necessitats d’informàtica, suport en el procés d’acreditacions i
de gestió de resultats de les diferents disciplines esportives.
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Els
currículums
es
poden
enviar
per
correu
electrònic
a
l’adreça
tarragona2017@tarragona.cat o lliurar-los personalment a l’Oficina dels Jocs, a l’Espai
Tabacalera (Avinguda Vidal i Barraquer s/n, Magatzem 1, 3era Planta despatx número 6) fins
el 26 de setembre a les 14 hores.
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