Tarragona, 18 de desembre de 2015

El Patronat de la Fundació Tarragona 2017 en sessió celebrada en data d’avui, ha acordat
declarar que el programa: “Director d’instal·lacions 2017”, és prioritari, urgent, inajornable i
temporal, d’acord amb la Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2015, en la seva disposició addicional 16à de contractació de personal de les
fundacions del sector públic en 2015, i d’acord amb l’art. 21.2 del Projecte de Llei de
Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015.
És necessari obrir els procediments corresponents per cobrir els següents llocs de treball. Els
interessats hauran de presentar currículums que serviran per incorporar els perfils en funció de
les necessitats operatives dels Jocs Mediterranis.

COORDINADOR DE DIRECTORS D’INSTAL.LACIONS
Amb dependència del responsable de departament d’infraestructures, dins de l’estructura
de la direcció d’esports i infraestructures Tarragona 2017
Es necessita cobrir una vacant de Coordinador de Directors d’Instal·lacions de la Fundació
Tarragona 2017, per atendre el “Programa de Directors d’Instal·lacions 2017, que treballarà
amb els següents objectius:
1. Garantir l’excel·lència organitzativa dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017.
2. Garantir
el funcionament autònom i integrat amb el conjunt de les diferents
instal·lacions de competició.
3. Garantir les condicions òptimes per tal que les instal·lacions de competició estiguin
dotades dels equipaments i materials esportius necessaris pel desenvolupament de les
competicions.

Les tasques concretes a realitzar seran les següents:
-

Programar de formació pels Directors d’Instal·lacions Seus amb els suport dels
responsable de formació.
Coordinar les reunions amb els Directors d’Instal·lacions
Participar de la planificació i la gestió de les proves test, conjuntament amb el
departament d’esports.
Coordinar amb el departament d’operacions les accions vinculades a: Voluntaris,
serveis mèdics, transport, seguretat I logística.
Coordinar amb el departament de protocol les accions vinculades a la seva àrea.
Coordinar amb el departament de comunicació les accions vinculades a la seva
àrea.
Participar del Programa de materials esportius identificant els materials a disposició
del COJM a les instal·lacions de competició i entrenament.
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-

-

Durant la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017 serà el referent
dels diferents directors d’Instal·lacions. D’altra banda, coordinarà les reunions
diàries entre les diferents àrees del Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis i
els directors de competició
Interacció amb el responsable d’esports i altres àrees

Per poder-se presentar és necessari tenir alguna de les següents titulacions:
-

Llicenciatura, preferentment en alguna de les següents àrees: ciències de l’activitat
física i l’esport , recursos humans, psicologia o pedagogia.

-

Es requerirà imprescindiblement l’experiència en la gestió de instal·lacions i/o
esdeveniment esportius

-

Es valorarà formació experiència prèvia en la gestió d’equips humans i en la gestió
d’esdeveniments esportius.

Els currículums es poden enviar per correu electrònic a l’adreça tarragona2017@tarragona.cat
o lliurar personalment a Marina Port Tàrraco Moll de llevant Edifici B51ª Planta 43004 Tarragona,
fins el 13 de gener 2016 a les 14,00 hores.

El Coordinador General de la Fundació Tarragona 2017
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