
 
 

OFERTA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA DE SUPORT A LA 
DIRECCIÓ TÈCNICA PER AL COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA – OCTUBRE 2020 
 
 

Objectiu de la convocatòria 
 
L’objectiu del procés és seleccionar a una persona per ocupar un lloc de treball en el Col·legi de 
Logopedes de Catalunya (CLC) amb la funció principal de donar suport a la direcció tècnica.  
Per ocupar aquest lloc de treball es requereix una persona inquieta, amb iniciativa, polivalent, 
responsable, implicada i resolutiva. Amb capacitat d’organització i gust per la feina ben feta. Autònoma, 
però amb capacitat per treballar en equip i supervisar persones. 
La Junta de Govern es reserva la capacitat per a la decisió sobre l’oportunitat de la contractació i per a 
l’elecció de la persona a contractar. 
 
Perfil professional 
 

- Logopeda col·legiat/da al CLC. 

- Capacitat per portar a terme la gestió de projectes de comunicació i d’organització 
d’esdeveniments: planificació, execució i difusió dels mateixos.  

- Bona capacitat de comunicació oral i escrita en català i castellà (nivell C). 

- Bona capacitat de comunicació oral i escrita en anglès (nivell TOEFEL, Certificate of Advanced 
English o similar). 

- Domini de tecnologies de comunicació i xarxes socials. 

- Perfil investigador. 

- Habilitats de gestió d’equip. 

- Experiència en redactar articles i documentació tècnica. 

- Bon/a comunicador/a. 

 
S’ofereix 
 

- Contractació laboral a temps parcial (10h setmanals). 
- Horari preferentment matins, amb possibilitat de flexibilitat segons necessitats. 
- Contracte indefinit amb 6 mesos de prova. 
- Lloc de treball: seu del CLC amb mobilitat per a gestions. 
- Condicions segons el conveni laboral aplicable. 

 
Modalitat del concurs 
 

Seran requisits imprescindibles per a la valoració del/de la candidat/a:  
- Presentar degudament omplert el formulari en el que es declara conèixer i acceptar aquestes 

bases. 
- Enviar CV i formulari per correu electrònic a info@clc.cat. 
- Presentar-se, si es requereix, a una entrevista presencial. 

 
Criteris de selecció 
 
La Junta de Govern del CLC valorarà el currículum vitae i el perfil professional dels candidats per a 
realitzar l’elecció. 
Podrà realitzar l’elecció que consideri oportuna o refusar a tots els participants si considera que no 
compleixen els requisits per al lloc de treball. 
 
Calendari 
 
Presentació de candidatures: del 8 d’octubre al 18 d'octubre de 2020, ambdós inclosos. 
Incorporació: novembre de 2020. 
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