
 

 

OFERTA D'OCUPACIÓ:                                                                                                                                                                           

 

1 plaça de Secretaria Tècnica (20 hores setmanals) 

 

Entitat oferent: 

Clúster Salut Mental Catalunya. 

El CSMC  és una associació sense ànim de lucre que aglutina a més d´una cinquantena d´empreses, 

hospitals, entitats, universitats i centres de transferència dins el sector i té per objectiu millorar la 

competitivitat empresarial dels seus socis.  

La raó de ser del Clúster Salut Mental Catalunya és promoure el desenvolupament de la investigació, la 

transferència de coneixement, i la creació de sinergies necessàries per poder oferir el millor suport bio-

psico-social a les persones que pateixen malalties mentals i a les seves famílies. 

www.clustersalutmental.cat 

Descripció del lloc de treball: 

El CSMC crea un nou lloc de treball que dóni suport a l´administració i la capacitat de gestió de l´associació. 

Es responsabilitzarà juntament i amb el suport de la clúster manager de  l´activitat diària, tant en la seva 

part administrativa (accions prioritzades per la Junta Directiva) com en el  desenvolupament d'activitats i 

projectes de col·laboració: dinamitzar el sector, organització d'esdeveniments, atenció a l´associat, 

comercial, publicitat etc. 

Requisits: 

 Estudis de grau en secretariat, gestió empresarial, comunicació, marketing… 

 Català, Castellà i Anglès. També es valoraran altres idiomes. 

 Experiència en redacció i presentació documental de projectes i activitats a convocatòries d´ajuts 

locals, nacionals i internacionals: memòries, submissions telemàtiques, justificacions..  

 Coneixement del funcionament de l'ecosistema clúster i/o d'associacions. 

 Experiència en organització d'esdeveniments. 

 Coneixement d'eines de gestió comercial (CRM) i aplicacions habituals gestió: office, 

 Coneixement d'eines de comunicació: xarxes socials, Canals… 

 Dinamisme, proactividad, capacitat d´aprenentatge i adaptació als canvis. Orientació a resultats.   

 Capacitat de treball en equip i també de forma autònoma. 

 Vehicle propi i carnet de conduir. 

 Es valorarà experiencia, coneixements i interès en el Sector Salut. 

Condicions contractuals: 

Incorporació inmediata, lloc de treball: Sant Boi de Llobregat, Palau de Marianao. 

 Jornada partida matins.  

 Retribució salarial en conveni i plus en funció de l'experiència.  

 Contracte temporal de 3 mesos amb possibilitat de renovació a indefinit. 

 

Enviar CV acompanyat de carta de motivació a: cluster@clustersalutmental.com 

 

 

http://www.clustersalutmental.cat/
mailto:cluster@clustersalutmental.com

