Convocatòria tècnic/a (rigger) i
manteniment de tardes
La Central del Circ és un espai de creació de circ que forma part de la xarxa de
Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona i rep el suport del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Gestionada a través de
l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya, compta amb un equip de
professionals que desenvolupen el projecte de manera autònoma amb
l’acompanyament d’un Consell Artístic de naturalesa rotativa.
A partir del 29/11/2021 s’obre una convocatòria de personal per cobrir la plaça de
TÈCNIC/A (RIGGER) I MANTENIMENT en horari de tardes.
El perfil de tècnic/a de tardes es concep com la persona responsable de
l’equipament tècnic en la franja horària mencionada, així com també, del
manteniment de l’espai (petites reparacions, control de magatzems, etc.) i de la
seguretat en els muntatges d’aparells de circ que es facin en aquest horari.

Tasques a realitzar:
•

Assessorar i donar suport tècnic a les persones usuàries que ho
requereixin;

•

Garantir la seguretat de les persones usuàries i el bon ús de les
instal·lacions;

•

Vetllar pel bon manteniment i ús del material i de les infraestructures;

•

Realitzar petites reparacions i neteges específiques d’espais i/o maquinària.

Coneixements requerits:
•

Rigging i muntatge d’estructures circenses;

•

Carnet per conduir plataformes elevadores.

•

Llengües: català o castellà i anglès o francès;

•

Paquet informàtic (Word, Excel i Outlook);

Es valorarà positivament que es tingui coneixements en:
•

Maquinària i muntatges d’aparells escènics;

•

Tècnica d’il·luminació i so.
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•

Programa de dibuix tècnic (Autocad, Sketchup, Catia, etc.);

•

Primers auxilis i riscos laborals;

•

Escalada, esports de risc, etc.;

Perfil de la persona:
•

Capacitat d’organització i autonomia;

•

Bon tracte, flexibilitat i capacitat de resolució de conflictes;

•

Iniciativa i ganes de treballar en un espai de creació.

Condicions de la plaça:
La jornada de treball prevista és de 22 hores setmanals, de 16h a 20h dilluns,
dimarts i dijous; i de 15h a 20h dimecres i divendres. Es demana flexibilitat horària
per adaptar-se a les necessitats de les activitats puntuals que succeeixin fora
d’horari entre setmana i/o cap de setmana.
Incorporació: 10/01/2022.
La retribució serà de 1.125 euros bruts mensuals distribuïts en 12 pagues.

Presentació de candidatures
Les persones candidates han de fer arribar la seva candidatura amb la següent
documentació:
•

Carta de motivació per optar a aquesta plaça;

•

Currículum vitae.

Les candidatures s’hauran de fer arribar mitjançant aquest formulari amb data
límit del 12/12/2021.

Per a preguntes o problemes amb l’enviament de la convocatòria podeu contactar
amb info@lacentraldelcirc.cat
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