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PLAÇA OBERTA 
COORDINADOR/A PER A LA GESTIÓ D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES 
 
S’informa que es procedeix a cobrir 1 plaça de lloc de treball de Coordinador/a per a la 

gestió de les activitats aquàtiques i nàutiques. 
 

 
1. PLAÇA I LLOC DE TREBALL 
 

D’acord amb les necessitats organitzatives, la jornada serà l’establerta en el Conveni 
Col·lectiu de ports i dàrsenes esportives de Catalunya, segons quadrant i calendari laboral del 

lloc de treball. 
 
Tipus de contracte: Fix discontinu. 

Període habitual de treball: 1 de maig a 31 d’octubre. 
Jornada: 30h setmanals, distribuïda de dilluns a diumenge, segons les necessitats de les 

activitats. 
Categoria: Grup 3. 
Centre de Treball: Port Esportiu i Pesquer de Badalona. Marina de Badalona 

Localitat: Badalona. 
Incorporació: Immediata. 

 
 
2. CONDICIONS LABORALS DEL LLOC 

Les establertes per a aquesta categoria i grup professional en el vigent Conveni Col·lectiu 
de ports i dàrsenes esportives de Catalunya. 

 
3. FUNCIONS 
 

Seguint les directrius dels Directora de l’Àrea de Màrqueting i Comercialització i la 
normativa vigent, les seves funcions fonamentals seran entre d’altres, de manera 

enunciativa i no limitativa: 
 

➢ Dirigir, coordinar i gestionar les activitats nàutiques i aquàtiques. 

➢ Dissenyar el catàleg de productes i definir les tarifes. 
➢ Confeccionar i fer el seguiment de pressupostos assignats, amb la màxima de 

vetllar per la contenció de la despesa i la maximització dels marges. 
➢ Definir i seleccionar l’equip de treball dels monitors implicats en les activitats i 

assignació de tasques. 
➢ Supervisar els criteris i les mesures de seguretat adients aplicables a les activitats 

nàutiques esportives. 

➢ Definir les metodologies d’ús del material, les necessitats de manteniment i de 
reparacions i de renovacions i /o adquisicions necessàries, d’acord a assignació i 

control pressupostari. 
➢ Impulsar accions de captació, comercialització i atenció de clients entre particulars, 

grups, centres d’ensenyament, centres i casals de lleure, empreses i altres 

col·lectius amb l’objectiu de reduir l’estacionalitat de la pràctica dels esports nàutics. 
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➢ Dissenyar els programes i productes per implementar fora de la temporada 
vinculada amb l’època de bany – de juny a setembre- per acostar la pràctica de la 

nàutica al màxim de la població i reduir l’estacionalitat. 
➢ Col·laborar en el disseny de les estratègies de comunicació i màrqueting. 

 
4. SALARI I CONDICIONS LABORALS 
 

24.000.-€ bruts anuals, distribuït en 14 pagues. 
 

5. CONDICIONS 
 

1.Requeriments 
 

➢ Tècnic superior en vela, atorgat per la Federació corresponent. 

➢ Titulació a nivell de formació professionals i/o Batxillerat. 
➢ Experiència mínima de 3 anys en la gestió d’entitats esportives, especialment en 

l’àmbit nàutic (clubs) i d’àmbit territorial (federatiu). 
➢ Català i castellà, nivell nadiu. 
➢ Anglès a nivell intermedi. 

➢ Office a nivell usuari. 
➢ Habilitats aprenentatge programes de reserva i gestió esportiva 

 
2.Valorable 
 

➢ Participació en l’organització d’esdeveniments de referència de ciutat, internacionals 
i d’àmbit mundial. 

➢ Experiència en formació de tècnics i formadors. 

➢ Vinculació amb entitats d’àmbit esportiu, del turisme i empresarial. 
➢ Coneixement de l’entorn port i dels clubs vinculats. 

➢ Francès a nivell intermedi. 
➢ Experiència en programes de reserva i gestió esportiva. 

 

3.Valors i Competències 
➢ Integritat. 

➢ Compromís. 
➢ Cooperació. 

➢ Proactivitat. 
➢ Eficiència. 
➢ Pensament analític. 

 
6. ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 

 
Presentació de currículums: Les persones interessades i que compleixen els requisits 
establerts hauran de presentar currículum amb fotografia tipus carnet i breu descripció de les 

tasques desenvolupades a l’adreça de correu electrònic rrhh@marinabadalona.cat. Especificar 
en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu electrònic. 
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Termini de presentació: Fins el dia 5 de maig de 2022. 
 

Especificar en l’assumpte del correu: Lloc coordinador/a gestió activitats nàutiques. 
 

7. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
 
1. Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar els aspectes 

relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional, i l’experiència 
en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció. 

 
2. Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una 

entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per 
valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals. 
 

 
 

 
Badalona, 21 d’abril de 2022 
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