
 

OFERTA LABORAL EN PRÀCTIQUES BARCELONA 

DADES DEL’ ENTITAT: 

NIF/CIF: G58677493                              TEL:932377979                       

NOM DE L’ EMPRESA: AFANOC (Associació  de Familiars i Amics de Nens 

Oncològics de Catalunya). 

ACTIVITAT: Àrea de Comunicació 

E-MAIL:afanoc@afanoc.org 

ADREÇA: La Casa dels Xuklis 

LOCALITAT: Barcelona                               CP:08035 

PERSONA CONTACTE: Eulàlia Acuña Salazar 

LLOC DE TREBALL: Suport en tasques de l’Àrea de Comunicació . Contracte de 

persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya. 

TASQUES PRINCIPALS: 

La persona realitzarà la seva activitat dins l’àrea de comunicació. Les principals 

tasques seran: 

- -Suport en Tasques d’arts gràfiques 

- -Suport en actes solidaris externs en benefici de l’entitat 

- -Comunicació interna i externa 

- -Suport a la Campanya “Posa’t la gorra!” 

PERFIL 

Domini d’eines informàtiques i de xarxes socials 

Capacitat de treball en equip 

Perfils professionals: 

- -Professions vinculades als audiovisuals. 

- - Professionals del màrqueting o venta. 

- - Professions  vinculades a l'organització d'actes i esdeveniments.  

- - Professions  vinculades a la comunicació (publicistes, periodistes, 

professionals de la comunicació empresarial, productors, regidors, etc.).  

- -Secretariat d'alta direcció.  

 
FORMACIÓ REQUERIDA:  

Títol de formació professional de grau superior o grau. 

mailto:afanoc@afanoc.org


 

EXPERIÈNCIA REQUERIDA:  

Les persones que es contractin han de ser: 

a) Joves beneficiaris del sistema nacional de garantia juvenil. 

b) Joves inscrits com a demandants d’ ocupació no ocupats (dono) a les oficines 

del servei públic d’ ocupació de Catalunya. 

c)  Joves que puguin acreditar la possessió d’ un títol universitari o de formació 

professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a 

equivalents , o d’ un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’ 

exercici professional, així com complir els requisits que exigeixen la modalitat 

del contracte de treballen pràctiques. 

 

A-  El jove s’ ha d’ inscriure al sistema nacional de garantia juvenil 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/ 

Per poder inscriure’t a la garantia juvenil has de: 

- Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la 

inscripció en el fitxer del sistema nacional de garantia juvenil. Des de l’ entitat 

acotem les edats entre 20 i 30 anys. 

- No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de 

la sol·licitud. 

- No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals 

en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

- No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals 

en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

- Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el sistema de 

garantia juvenil , adquirint un compromís de participació activa en les 

actuacions que es desenvolupi en el marc de la garantia juvenil. 

(*)Requisits que cal complir, com a molt tard, el dia anterior a l’ inici del 

contracte laboral en pràctiques a l’ entitat. 

 

 

C-Han d’ estar en possessió d’ algun d’ aquests títols: 

a) Títol universitari o equivalent. 

b) Títol de formació professional de grau mig o superior o equivalent . 

c) Títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’ un certificat de 

professionalitat ,  que els habilitin per a l’ exercici professional 

 

JORNADA DE TREBALL: (40h/ setmanals inici 15 novembre). Matí i tarda  

TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: Contracte laboral en pràctiques de 6 

mesos. 

RETRIBUCIÓ: Aprox. 1500 euros bruts/mensuals 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/

