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CONVOCATÒRIA PER A COBRIR DOS 
PLAÇES DE PERSONAL TÈCNIC DEL 

CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA 
1. Descripció dels llocs de treball 

 S’ofereix dos contractes per substitució de 20 hores setmanals. 

 
 
 

A. TÈCNIC DE PROJECTES 

 MISSIÓ  
Suport a l’equip tècnic en el desenvolupament del Pla de treball 2021  
 

FUNCIONS  
o Preparació i coordinació de la Fira d’Associacions del CJV i altres 
activitats  
o Justificació de subvencions i ajudes  
o Redacció i desenvolupament de projectes  
o Suport a la Comissió Permanent  
o Altres relacionades amb la gestió diària de l’entitat  
 

 ESSENCIALS  
o Coneixements del CJV i de la realitat de la joventut valenciana   
o Experiència en gestió de projectes  
o Trajectòria associativa   
o Coneixements de valencià  
o Batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà   
o Capacitat de treball en equip   
o Capacitat de diàleg   

 
 DESITJABLES  

o Ser menor de 32 anys  
o Trajectòria al CJV i/o a alguna entitat membre   
o Compromís social i caràcter reivindicatiu  
o Domini de les relacions públiques (habilitats socials)   
o Habilitats en la redacció de textos   
o Nivell mitjà o superior del valencià   
o Flexibilitat horària  
o Predisposició i proximitat   
o Motivació   
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B. TÈCNIC DE COMUNICACIÓ 

MISSIÓ  
Execució del pla de comunicació del Consell de la Joventut de València 
 

FUNCIONS  
o Gestionar i desenvolupar la vessant comunicativa dels processos 
d’incidència política i gestionar la relació amb els mitjans de 
comunicació  
o Gestionar els perfils corporatius a les xarxes socials a més de gestionar 
el web corporatiu  
o Altres relacionades amb la gestió diària de l’entitat  
 

ESSENCIALS  
o Coneixements del CJV i de la realitat de la joventut valenciana  
o Experiència en comunicació en l’àmbit social i els mitjans de 
comunicació  
o Domini de les xarxes socials aplicades a la comunicació corporativa i 
d’editors web  
o Trajectòria associativa  
o Nivell mitjà o superior del valencià  
o Coneixements d’anglès  
o Batxillerat o titulació equivalent  
o Capacitat de treball en equip  
o Capacitat de diàleg  
 

 DESITJABLES  
 

o Ser menor de 32 anys   
o Trajectòria al CJV i/o a alguna entitat membre  
o Compromís social i caràcter reivindicatiu   
o Habilitats en la redacció de textos   
o Títol de Llenguatge en els mitjans de comunicació de la JQCV  
o Coneixement de programes d’edició d’imatges i vídeo   
o Nivell B1 o superior d’anglés   
o Flexibilitat horària   
o Predisposició i proximitat  
o Motivació  
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2. S’OFEREIX  

- Contractació temporal per substitució  
- 20 hores setmanals (jornada parcial)  
- Salari brut mensual: 867,67€  
- Incorporació: 16 d’agost de 2021  

 
3. PROCÉS DE SELECCIÓ  

1a FASE: Candidatura 
1. Enviament de la candidatura per correu electrònic a 

borsacjv@gmail.com posant en assumpte “currículum, nom i 
cognoms”. Adjuntar al correu:  

- Currículum  
- Certificat que acredite l’experiència associativa expedida per 

l’entitat.  
- Fotocòpia del DNI.  
- Qualsevol altre document que consideres necessari per a la teua 

candidatura  
 
2. Emplenament del formulari online disponible a la nostra web.  

 
Fins al 23 de juliol a les 19h  

 
2a FASE: Entrevistes 

3. Entrevistes individuals online i prova pràctica a les 4 persones que 
hagen obtingut les puntuacions més altes en cadascuna de les 
convocatòries.  

 
Convocatòries el 28 de juliol  

 
 

4. RESUM DE DADES DEL PROCÉS:  
- Convocatòria de l’oferta de treball: 16 de juliol  
- Termini per a presentar la candidatura i emplenar el formulari: fins 

23 de juliol  
- Entrevistes personals i prova pràctica: 28 de juliol.  
- Data de resolució: 2 d’agost  
- Incorporació: 16 d’agost  

 
5. VALORACIÓ DE LES CANDIDATURES  
 

1A FASE: El formulari tindrà un valor de 42 punts  
2A FASE: L’entrevista estarà valorada en 42 punts 
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6. RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ  
 

A. TÈCNIC DE PROJECTES 
 
Presentades 34 candidatures, un total de 25 d’aquestes són acceptades 
en el procés.   
 
Hi ha 9 persones excloses: 5 per no complir els criteris essencials i 4 per 
presentar la documentació fora de termini.  
 
Els resultats són els següents:  
 

 
 

A. TÈCNIC DE COMUNICACIÓ 
 
Presentades 21 candidatures, un total de 5 d’aquestes són acceptades en 
el procés.   
 
Hi ha 16 persones excloses: 15 per no complir els criteris essencials i 1 per 
presentar la documentació fora de termini.  
 

ref. FINAL DNI FASE 1 FASE 2 TOTAL

6 ...6010Y 23,7 NP -

11 …7491S 31,0 25,5 56,5

35 …4417D 28,0 32,8 60,8

41 …2895Z 32,7 39,5 72,2

7 …9653T 10,3 - -

8 ...2509J 12,0 - -

12 …5486Y 13,0 - -

16 …4827G 17,5 - -

20 …9828Z 18,0 - -

21 …4951Y 13,0 - -

22 …9913B 16,7 - -

23 …8919Q 17,3 - -

24 …3815G 14,0 - -

26 …2794H 22,0 - -

27 …6486Y 10,3 - -

29 …9561X 20,0 - -

30 …7427E 8,0 - -

31 0261Z 17,7 - -

32 ...0945E 14,2 - -

33 …0360G 18,3 - -

37 …5189N 17,7 - -

38 …9627L 16,8 - -

44 …4933H 11,0 - -

49 …3435X 13,0 - -

51 .0096 15,0 - -
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Els resultats són els següents:  
 
 
 

 

ref. FINAL DNI FASE 1 FASE 2 TOTAL

19 …4129Q 15,5 22,5 38,0

25 1478 16,0 24,0 40,0

40 …6089Y 26,0 33,5 59,5

42 …0196F 24,0 32,8 56,8

2 …9863L 13,0 - -
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