OFERTA TÈCNIC ESPORTIU
El Club Montsant de Curses d’Orientació amb més de 30 anys d’antiguitat busca un tècnic
titulat superior per tal de donar un impuls a la promoció de l’orientació en les nostres
comarques, així com també millorar els serveis als seus associats.

Funcions/tasques








Dirigir un entrenament de preparació física setmanal.
Ajudar a la logística-promoció dels entrenaments tècnics mensuals.
Exercir de Community manager: publicacions a FB, twitter i web.
Tasques de comunicació amb entitats col·laboradores (ajuntaments, consells
esportius, patrocinadors, etc.)
Oferir i dirigir cursos-tallers d’orientació a les escoles.
Organitzar curses populars.
Les diferents tasques que la junta cregui oportunes.

Perfil







Estudis de Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport (CAFE), AAFE, EAS.
Persona proactiva amb capacitat per liderar grups , amb un perfil formador-educatiu i
capaç de treballar en solitari.
Predisposició per aprendre la part tècnica de l’esport de les curses d’orientació.
Usuari avançat en l’ús de xarxes socials. Es valoraran també coneixements de
programació i edició de pàgines web i/o programes de dibuix o edició d’imatges.
Residència: Tarragona o comarques tarragonines.
Es valorarà experiència en altres tasques similars però no imprescindible.

S’ofereix







Contracte d’autònom d’unes 10 hores a la setmana ( 40h/mes).
Flexibilitat horària. Excepte els entrenaments , la resta de tasques i activitats permeten
certa flexibilitat en les dates i els horaris.
La possibilitat de treballar i promocionar un esport poc conegut però molt interessant
que combina tant la part física com mental de l’individu i que es practica en entorns de
gran bellesa natural.
Formació gratuïta en la part tècnica de les curses d’orientació.
Remuneració aproximada de 300/400€ al mes, en funció del perfil. Si el tècnic escollit
es proactiu i aconsegueix fer més tallers a les escoles, aquesta remuneració pot
augmentar considerablement.

Les persones interessades poden enviar el seu CV a l’email: info@clubmontsant.org

