
 

 

Des d'Amics de la Terra Mallorca estem cercant personal tècnic per dur a terme tasques relacionades amb 
l'activisme, la participació i el suport a les campanyes que es duen a terme en el nostre territori. 

Busquem a una persona activa i dinàmica, i amb experiència com a activista o voluntària de moviments 
socials ecologistes. 

Si t'interessa, pots veure la següent proposta de contractació. 

Si compleixes el perfil indicat, envia’ns el teu CV i una Carta de motivació a amics@amicsdelaterra.org 
abans del dimecres 3 de març. 

Esperem poder tenir-te aviat en la família d'Amics/Amigues de la Terra. 

 

A. REQUISITS I VALORACIONS 

1. Titulació universitària o amb formació demostrable d'àmbit social o ambiental (ex.: Educació Social, 
Pedagogia, Psicologia, Ciències Ambientals). 

2. Experiència com a activista, en treball en xarxa, formació i facilitació de processos grupals.  

3. Vinculació en lluites similars a les que promovem des de la federació d'Amics de la Terra. 

4. Domini de català i castellà, oral i escrit. 

5. Habilitats digitals, domini d'eines Office o equivalents, per a text, bases de dades, presentacions, etc. 
(podria valorar-se maneig de Wordpress, de xarxes socials i de disseny).  

6. Persona responsable, organitzada, capaç de treballar de manera proactiva, autònoma, amb una mínima 
supervisió i versàtil per a una alta varietat de tasques.  

7. Persona amb habilitat per a la comunicació oral i escrita, amb facilitat de tracte i per a treballar en equip. 

8. Permís de conduir B. 

 

B. RESPONSABILITATS  

a) Actualització i posada en marxa del pla de voluntariat de l'entitat conforme a la legislació vigent (ex.: Llei 
de Voluntariat de les Illes Balears). 

b) Elaboració de l'itinerari d'acolliment i formació per a noves activistes i seguiment de la seva implementació. 

c) Acolliment i formació del voluntariat de l'entitat.  

d) Dinamització de l'activisme, promoció i coordinació de la participació en l'entitat. 

e) Gestió de la base social de l'entitat (altes i baixes, seguiment, tracte directe i gestió de la base de dades). 

f) Suport en el disseny i elaboració de materials comuns sobre participació de manera coordinada amb el 
Responsable Estatal d'Enfortiment de Xarxa i resta de Grups Locals de la federació. 

g) Suport i facilitació de la participació en campanyes i activitats desenvolupades per l'entitat, en col·laboració 
amb la Coordinadora/Tècnica de projectes de l'entitat. 

h) Representació de l'entitat en xarxes i plataformes que puguin servir per a fomentar l'activisme en l'entitat. 

i) Cerca de fons, disseny i elaboració de projectes per a assegurar el manteniment del lloc en el temps. 
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C. CONDICIONS DEL LLOC DE FEINA 

 
• Contractació a mitja jornada (20 hores setmanals), durant 6 mesos inicials. 

• Salari brut mensual 957,06 € 

• Treball en coordinació amb el Responsable d'Enfortiment de Xarxa a escala estatal i amb la 
Coordinadora/Tècnica de projectes de l'entitat a Mallorca. 

• Flexibilitat horària per a treballar a la tarda i activitats algun cap de setmana. 

• Lloc de treball en oficina (Palma) i fora d'oficina (en diverses localitzacions de Mallorca, segons activitats). 

• Incorporació prevista: 6 d'abril de 2021. 


