
Oferta: Programador/a cultural de L'ASSOCIACIO RAI 
(Recursos d'Animació interculturals)

Descripció del lloc de treball:

Gestió de la programació cultural de la Associació RAI, entenent aquesta tasca com una eina de 
dinamització sociocultural de l’equipament i el seu entorn territorial.

Funció i tasques

Coordinar la programació d’activitats culturals i formatives de la Associació RAI vetllant per la qualitat
i propiciant les propostes innovadores.
Estar atent, a tendències socials i culturals d’àmbit general (ciutat, moviments socials, etc). 
Participar, puntualment en nom de la Associació RAI, de les propostes socioculturals i de 
dinamització del territori proper (Barri i Districte)
Dinamització de la Comissió de Programació de la Associació RAI.
Fer el seguiment del pressupost econòmic de cada temporada vetllant per la sostenibilitat 
econòmica de l’àrea.
Atendre seleccionar i presentar a propostes artístiques.

Fer proposta organitzativa de l’equip tècnic durant les activitats excepcionals. 
Elaboració de la part corresponent d’indicadors i memòria.
Suport a les activitats programades.

Requisits desitjats:

Coneixement del sector cultural de les arts escèniques.
Experiència i coneixement en producció i programació cultural. 
Experiència i coneixement en distribució d’espectacles.
Experiència de treball en equip i en processos participatius. 
Caràcter afable i empàtic
Actitud proactiva, flexible i dinàmica
Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats

Gestió de voluntariat



Es valorarà:

No es demana una titulació mínima. Es valoraran les ofertes rebudes en funció de les aptituds 
personals i l’experiència en l’àmbit.

Coneixement i/o vinculació amb el territori, el projecte de la Associació RAI i /o el teixit associatiu i
cooperatiu del barri de la Ribera
Coneixements tècnics bàsics en l’àmbit del so i la imatge.
Perspectiva de continuïtat en el projecte.

Possibilitat d’incorporació immediata.

Jornada laboral:
15h h setmanals
Disponibilitat i flexibilitat horària per atendre activitats i necessitats del projecte, incloent caps de 
setmana.

Lloc de treball: Barcelona. Barri de la Ribera

Contracte:
Categoria: Tècnic/a de projectes
Sou: segons conveni intern. 12 pagues (3 mesos de prova)

Si estàs interessat/ada cal que enviïs, fins al 31 de desembre, el teu CV i una carta de motivació 
al correu rai-coordinacio@raiassociacio.org   indicant a l’assumpte la plaça RAI ART

mailto:info@lleialtat.cat
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