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Oferta de feina – Dinamitzadora BiciHub  

 

Oferta de feina: DINAMITZACIÓ DEL BICIHUB  

 
L’Associació BiciHub, associació de recent creació en el marc de l’Economia Social i Solidària  i que està 

formada per 24 entitats té com a objectiu impulsar la creació de nous projectes, serveis i activitats 

socials i empresarials on conflueixin la formació, la reutilització, la producció, l’educació i la participació 

social i solidària relacionades amb el món de la bicicleta. 

 
Descripció de l’oferta de feina: 
 
Busquem una persona que impulsi i dinamitzi la programació d’activitats i els serveis del BiciHub a 

Barcelona sota la direcció de la Comissió gestora de l’Associació.  

Les seves funcions seran:   

.Atenció públic, entitats i persones usuàries  tant de l’espai social com de l’oficina compartida 

.Dinamització programació activitats i comissions de treball de l ‘Associació BiciHub 

.Dinamització web BiciHub, gestió xarxes socials i creació de continguts 

.Gestió administrativa de projectes  

. Contribuir a la bona gestió logística i manteniment dels diferents espais. 

 

Formació mínima requerida: 

 

 Cicle Formatiu Grau Superior, Diplomatura o Grau 

 Formació en gestió de projectes. 

 
Formació desitjable: 

 Coneixement del sector de la bicicleta  i en sentit ampli de l’àmbit de la mobilitat 

 Coneixement de l’entorn de l’Economia social, solidària i cooperativa. 

 Gestió de projectes socials 

 Formació en màrqueting i comunicació 

 

Experiència  desitjable: 

Experiència  com a mínim d’un any en la redacció gestió, la supervisió  o avaluació de projectes. 

Experiència en la dinamització de processos comunitaris. 

Experiència en el àmbit del voluntariat i de l’associacionisme. 

 

 

Perfil professional: 

Busquem una  persona  amb habilitats socials i amb capacitat per treballar en equip. Resolutiva i amb 

iniciativa. Amb capacitat de planificació i organització del treball així com en la dinamització de les 

activitats programades.  

 

Tipus de Contracte:Obra i servei. 

Jornada:completa 

Durada: 12 mesos amb possibilitat de continuïtat 

Remuneració: segons conveni   

Remuneració: Segons conveni acció social 

Enviar currículum a bicihub@bicihub.barcelona 
Data límit de recepció de candidatures: 24/4/2109 
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