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PLAÇA OBERTA 

MONITOR/A COORDINADOR ACTIVITATS AQUÀTIQUES 
 
S’informa que es procedeix a cobrir 2 places al lloc de treball de monitor/a coordinador 

d’activitats aquàtiques. 
 

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 30 de setembre 

Jornada: Orientativament 30 hores setmanals, distribuïda de dilluns a diumenge, segons les 
necessitats de les activitats. El número total d’hores podrà variar en funció de les activitats i 

de les hores treballades. 
Categoria: Grup 4. 

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 seus/de les seves responsables i la normativa vigent, les seves 
funcions fonamentals seran: 

 
➢ Conducció i instrucció d’alumnes i en general de persones usuàries en activitats 

nàutiques (vela lleugera, pàdel surf, windsurf, caiac, etc.). 
➢ Preparació del material per a l’activitat, i de la seva cura i arranjament posterior. 
➢ Execució de tasques orientades a l’adequada atenció al client i organització, seguiment 

i gestió de reserves. 
➢ Suport a tasques de coordinació de l’equip per donar resposta eficient i eficaç a les 

diferents demandes de producte vinculada a la Base Nàutica. 
 
4. SALARI I CONDICIONS LABORALS 

 
10.-€/hora brut distribuït en 12 pagues. L’import brut mensual variarà en funció de les hores 

treballades. 
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5. CONDICIONS 
 

1.Requeriments 
 

➢ Titulació a nivell de formació professional i/o Batxillerat. 
➢ Formació competencial (cicles i/o federativa) en les modalitats descrites, 

preferentment en Vela: 

o Cicle superior en formació esportiva. 
o Grau mitjà o superior de guia en el medi ambient i de temps de lleure. 

o Tècnic nivell 1 en vela. 
➢ Experiència mínima de 2 anys en escoles de vela, centres i clubs nàutics. 
➢ Català i castellà, nivell nadiu. 

➢ Anglès, nivell bàsic. 
➢ Office nivell usuari. 

 
2.Valorable 
 

➢ Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport. 
➢ Anglès nivell intermedi o alt. 

➢ Formació esportiva en l’àmbit de la competició. 
➢ Formació en l’àmbit de l’educació física. 
➢ Formació en l’àmbit del lleure. 

➢ Experiència en programes de reserva i gestió esportiva digital. 
➢ Experiència en la creació de continguts, actualització i gestió de XXSS. 

➢ Coneixement de l’entorn port i dels clubs vinculats. 
➢ Capacitat de treballar en equip. 
➢ Coneixements altres idiomes. 

 
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. 
 
Termini de presentació: Fins el dia 5 de maig de 2022. 

 
Especificar en l’assumpte del correu: Lloc monitor/a coordinador d’activitats aquàtiques. 

 

mailto:port@marinabadalona.cat
mailto:rrhh@marinabadalona.cat


 
Marina de Badalona, S.A. 

Edifici de Capitania 

Port Esportiu i Pesquer de Badalona 
port@marinabadalona.cat 

www.marinabadalona.cat 

08912 Badalona 

Tel 93 320 75 00 

Fax 93 320 75 28 

 

 
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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