Tarragona, 27 de desembre de 2017
En data 20 de novembre de 2017, el Patronat de la Fundació va acordar declarar que el programa
“Programa tècnics d’esports dels Jocs Mediterranis 2018”, és prioritari, urgent, inajornable i
temporal, d’acord amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2017, en la seva disposició addicional 16a de contractació de personal de les fundacions del
sector públic.
És necessari obrir els procediments corresponents per cobrir el següent lloc de treball. Els
interessats hauran de presentar currículums que serviran per incorporar els perfils en funció de
les necessitats operatives dels XVIII Jocs Mediterranis:
TÈCNICS D’ESPORTS
Introducció
Els XVIII Jocs Mediterranis, que se celebraran del 22 de juny a l’1 de juliol de 2018, són una
oportunitat tant a nivell de potencials impactes d’espectadors com d’assistents a través de la
coneguda Família Mediterrània: mandataris i autoritats dels 24 països de la mediterrània
participants, esportistes, voluntaris/es, preparadors/res, periodistes d’arreu del món, tots i totes
elles es troben durant aquest esdeveniment.
Per tot això, atesa la importància estratègica d’aquest esdeveniment pel futur econòmic,
urbanístic, esportiu i turístic de la nostra ciutat i atesa la necessitat d’organitzar uns Jocs segurs i
d’excel·lència, proposem un “Programa de tècnics d’esports dels Jocs Mediterranis 2018” amb
uns objectius principals definits i redactats a continuació:
-

Assumir el control general dels esports atribuïts encomanats des de la Direcció d’Esports
i Infraestructures de Tarragona 2018.
Garantir les condicions òptimes per tal que les competicions siguin de màxima qualitat.
Treballar per aconseguir uns Jocs de màxima participació en nombre i en nivell esportiu.

Per aconseguir aquests objectius les actuacions a realitzar són:
-

Conjuntament amb els membres de l’Àrea d’esports i infraestructures, supervisió i aplicació
dels següents documents, propis del departament d’esports:
1. Manuals tècnics i reglaments dels esports que li siguin encomanats.
2. Programa de proves dels seus esports.
3. Calendari i horaris de les competicions al seu càrrec.
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-

-

Mantenir la relació i comunicació amb els Tècnics de les diferents federacions
internacionals, espanyoles i catalanes per tal de gestionar i coordinar cadascun dels
esports assignats.
Planificar i donar suport en l’organització de proves test i esdeveniments anteriors als Jocs
Mediterranis que serveixin d’aparador al territori.
Conjuntament amb el Coordinador de Voluntaris i l’oficina tècnica de voluntaris, participar
de la definició de les tasques d’acció voluntària vinculada directament a la competició.

En aquest cas, es cerca la cobertura de dues (2) places de tècnic d’esports.
Requisits que hauran de reunir els aspirants a Tècnic d’Esports
-

Disposar d’una Llicenciatura (o equivalent), preferentment en ciències de l’activitat física i
l’esport.
Experiència prèvia en l'àmbit esportiu, organització d'esdeveniments esportius i/o en el
desenvolupament de tasques similars.

Habilitats i actituds de que hauran de disposar els candidats:
-

-

Organització
Anàlisi de la informació
Planificació
Actitud treballadora, honesta i proactiva.
Persona organitzada i metòdica familiaritzada amb una metodologia procedimental.
Persona amb ganes d’aprendre, evolucionar i adaptar-se constantment
Capacitat de treballar en equip
Presa de decisions
Ofimàtica:
o Excel: Nivell alt
o Word: Nivell alt
o PowerPoint: Nivell alt
Idioma: un o els dos idiomes següents:
o Anglès: Nivell alt
o Francès: Nivell alt

Criteris de valoració de les candidatures:
-

Formació (fins a un màxim de 10 punts)
Experiència prèvia (fins a un màxim de 10 punts)
Entrevista personal (fins a un màxim de 10 punts)

Condicions del contracte
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S’ofereix contracte per obra i servei fins al 15 de juliol de 2018. El salari brut anual és de 24.000
€ bruts en 14 pagues.
Els
currículums
es
poden
enviar
per
correu
electrònic
a
l’adreça
tarragona2018@tarragona2018.cat o presencialment a les oficines de la Fundació, ubicades
a Marina Port Tàrraco, Moll de Llevant, Edifici B5, Primera Planta, 43004 Tarragona, fins el
dia 11 de gener a les 18:00 hores.
Tant si els currículums es presenten per correu electrònic com presencialment, s’hi haurà
d’adjuntar còpia de la titulació de què disposi el candidat, d’acord amb allò exigit a la
present convocatòria.

Víctor Sánchez Naranjo
Director Executiu de l’Oficina Tarragona 2018
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