Tarragona, 18 de desembre 2015

El Patronat de la Fundació Tarragona 2017 en sessió celebrada en data d’avui, ha acordat
declarar que els programes: “Mobilitat i transport dels Jocs Mediterranis 2017”, “Serveis de
formació de voluntaris dels Jocs Mediterranis 2017”, “Serveis tecnològics dels Jocs
Mediterranis 2017” i “Adjunt de coordinació de l’Equip de voluntaris”, són prioritaris, urgents,
inajornables i temporals, 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.

TÈCNIC ADJUNT DE COORDINACIÓ DE VOLUNTARIS
Es necessita cobrir una vacant de Tècnic adjunt de coordinació de voluntaris de la Fundació
Tarragona 2017, per atendre el “Programa de voluntaris dels Jocs Mediterranis 2017” amb uns
objectius principals definits i redactats a continuació:
a) En primer lloc, substituir la baixa per maternitat de l’actual coordinadora de l’equip de
voluntaris, prevista entre els mesos de gener i abril de 2016.
b) Assumir la coordinació de l’Equip de voluntaris durant el període detallat.
c) Participar en el desenvolupament i disseny de la formació de voluntaris en les seves
etapes més avançades: formació específica i in-situ.
d) Participar en el programa de captació específica, fent especial incís en els estudiants i
perfils professionals.
e) Conèixer en profunditat el gestor de voluntaris i elaborar el detall de tasques
voluntàries necessàries durant els Jocs.
f) Assumir les tasques de coordinador de selecció i assignació de voluntaris.
g) Coordinar els voluntaris responsables i les tasques que els seran encomanades.
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Per aconseguir aquests objectius les actuacions a realitzar són:
1. Conèixer el funcionament de l’actual equip de gestió de voluntaris i assumir les
competències necessàries per gestionar el Departament durant els primers mesos.
2. Estudiar els recursos, així com les idees i aportacions que els diferents interlocutors
proposin per tal de disposar d’una base de coneixement que permeti elaborar les
estratègies pertinents.
3. Executar els continguts del Pla director de l’Equip de voluntaris.
4. Planificar i organitzar els recursos de totes les activitats i projectes que es poden dur a
terme de forma prèvia o paral·lela als Jocs Mediterranis.
5. Planificar la formació a realitzar als voluntaris, així com participar de l’elaboració de
materials docents i de la pròpia execució.
6. Planificar i organitzar els recursos per realitzar una bona selecció i assignació de
voluntaris a les tasques necessàries als Jocs Mediterranis.
7. Conèixer els voluntaris responsables i aprofitar les seves millors competències en la
gestió del projecte.
8. Planificar i organitzar els recursos necessaris per a la bona execució de les tasques de
voluntaris durant els Jocs.
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 valorarà formació complementària en l'àmbit de la gestió del voluntariat, així com
experiència prèvia.

Els currículums es poden enviar per correu electrònic a l’adreça tarragona2017@tarragona.cat
o Marina Port Tàrraco. Moll de llevant, edifici 5. Primera Planta. Tarragona 43004, fins el dia 4
de gener a les 14,00 hores.

El Coordinador General de la Fundació Tarragona 2017
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