
 

 

 
 
 
 

Assumpte Proveïment d’una plaça de tècnic/a al departament         
d’organització. 

 
 
Lloc de treball  Seu Nacional (Barcelona) 
 
 
Tipus de feina             Suport a l’estructura territorial d’Esquerra Republicana. 
 

Coordinació entre l’estructura nacional i territorial d’Esquerra   
Republicana i representants institucionals del món local, el 
Parlament de Catalunya, el Govern, el Congrés, el Senat i el 
Parlament Europeu.  
 
Gestió d’agendes d’alts càrrecs i membres de l’Executiva 
Nacional d’Esquerra Republicana. 
 
Altres tasques transversals que afectin la Secretaria 
d’Organització 
 
Desenvolupament i seguiment dels projectes d’abast territorial 
dels Països Catalans.   

 
Data d’incorporació Incorporació immediata 
 
Requisits  Diplomatura, Llicenciatura o Grau relacionat amb les ciències 

socials.  
  
 Coneixements informàtics del paquet Office. 
  
 Coneixement de l'estructura del partit. 
  
 Carnet de conduir i cotxe disponible.  
 
 
Incorporació Immediata 
 
 
Jornada laboral Jornada completa en horari partit. 
 
 
Categoria segons conveni Grup professional 3 Tècnic/a 
 
 
 

Envieu els vostres currículums, fins el 9 de desembre de 2022 a les 24h00, amb 
referència Organitzacio_SN,  a: seleccions@esquerra.cat 

 
 

Recursos Humans 
Calàbria, 166 
08015 Barcelona 
Telèfon 93 453 60 05 
recursoshumans@esquerra.cat 

Recursos Humans 
Calàbria, 166 
08015 Barcelona 
Telèfon 93 453 60 05 
seleccions@esquerra.cat 



 

 

T’informem que, en compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, 

Esquerra Republicana de Catalunya serà el responsable del tractament de les dades personals 

facilitades. Aquest tractament, legitimat pel consentiment exprés prestat amb l’enviament del 

currículum, té per finalitat realitzar la gestió administrativa dels processos de selecció de 

personal. Les dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal. 

 

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament 

de les dades personals que reconeix l’esmentada norma, pots dirigir un escrit a la persona 

Delegada de protecció de dades, enviant un correu a delegatpd@esquerra.cat o a Esquerra 

Republicana de Catalunya, Ref. Protecció de dades, carrer Calàbria 166 – 08015 Barcelona. 

 

La informació addicional i detallada sobre protecció de dades es pot consultar a la pàgina web 
d’Esquerra Republicana. 

 

 


