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A Ca la Dona busquem secre

Busquem  una  dona  per  treballar  de  forma  remunerada  24  hores  a  la 
setmana a la secretaria de Ca la Dona. 

La secretaria és l'espai de gestió i acollida de la casa, on hi treballen 2-3 
dones de forma permanent.

Entre les responsabilitats d’aquesta secretària estaran:

- L’acollida, informació i orientació de demandes de dones, tant dels 
grups de Ca la Dona com d’altres dones que s’acosten o truquen a 
la secretaria de l'associació per raons i interessos diversos.

- Tasques  administratives  i  de  gestió  de  l'entitat  (gestió  de 
subvencions, actualització de la web, etc.).

- Coordinació de l'edició de la revista Ca la Dona.

- Coordinació de les activitats infantils i per a mares i cuidadores.

- Altres  suports  generals  al  desenvolupament  de  les  activitats  i 
projectes de Ca la Dona.

Valorem que  es consideri feminista, que vulgui treballar entre dones i 
que  tingui  experiència  de  participació  en  col·lectius,  especialment  de 
dones. 

I a més...

...Que  tingui  iniciativa  i  ganes  d’implicar-se  en  Ca  la  Dona;  que  pugui 
treballar  en  equip  i  també  en  solitari;  amb  capacitat  de  coordinació, 
planificació i gestió; i disposició de comunicació i relació interpersonal.

És important que tingui domini fluid d'eines informàtiques (processador 
de textos, full de càlcul, bases de dades, navegador d'Internet i gestió de 
webs, correu electrònic, etc.) i del català.



Oferim:

Contracte de 6 mesos, prorrogable.

Data d'incorporació prevista: 26 de novembre de 2008.

Jornada: 24 hores setmanals, de dilluns a dijous, de 14 h a 20 h, amb certa 
flexibilitat.

Sou brut total: 7.190 euros, aproximadament (1.197€ mensuals bruts, amb 
pagues extres incloses).

Procés  de  selecció,  realitzat  per  dones  de  la  Comi  de  Ca  la  Dona: 
preseleció de CV, entrevistes persponals i prova pràctica. 

Feu arribar els currículums, acompanyats d'una carta de motivació, 
a info@caladona.org fins el 9 de novembre.

Mès informació 

Ca la Dona. C/ Casp, 38, principal | 08010 Barcelona

De dilluns a dijous, de 12 h a 14 h i de 16 h a 20 h

Telèfon: 934 127 161

info@caladona.org / www.caladona.org

mailto:info@caladona.org
mailto:info@caladona.org

