L’associació i la gestoria musical
L’Associació de Músics del Baix Penedès neix per aglutinar totes les persones que produeixen música a la nostra
comarca independentment de l’estil i el nivell. Disposem de Penedès Músic, una gestoria musical pròpia sense afany
de lucre, especialitzada a donar total cobertura laboral i administrativa a qualsevol grup o músic que ho
requereixi. Actualment ens trobem immersos en una possible obertura de l’associació a tota la Vegueria Penedès. El
nostre treball s’emmarca dins dels principis de l’economia social i solidària.

Tasques principals
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Coordinació amb la Junta i amb l’altra persona contractada.
Elaboració i seguiment del pressupost i del balanç econòmic.
Atenció presencial a l’oficina, telefònicament i per correu electrònic.
Contacte amb músics, administracions, empreses i associacions, per realitzar tasques de management musical
(convenis, pressupostos, etc.).
Contacte amb la gestoria per a la generació de la documentació requerida (contractes, altes, nòmines, etc.).
Control de la facturació.
Al web, gestió dels espais privats dels músics on podran accedir a tota la documentació generada a cada actuació.
Responsable de les gestions bancàries necessàries.
Actualització del contingut del web i cogestió de les xarxes socials de l’AMBP.
Col∙laboració amb l’organització del festival de música BPFest i altres esdeveniments programats.

Perfil demanat
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Preferiblement amb formació relacionada amb economia, comptabilitat, finances o dret.
Preferiblement amb experiència demostrable executant tasques similars.
Preferiblement amb coneixements en l’àmbit de l’economia social i solidària.
Capacitat de treballar en equip.
Capacitat d’autonomia, versatilitat, iniciativa, organització i innovació.
Coneixement a nivell usuari d’eines informàtiques: compartir arxius (drive, dropbox), comunicació online (Skype,
Zoom, Google Meet), correu electrònic (gmail, outlook), ofimàtica (word i excel) i programari de facturació.
Competències lingüístiques: nivell alt parlat i escrit de català i castellà.

Condicions laborals
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Lloc de treball: el Vendrell
Data d’incorporació: immediata
Salari mensual brut: 597€
Hores: 20h/setmana
Horari: de 9h a 13h de dilluns a divendres
Durada: contracte fins a l’agost de 2022 amb possibilitat de renovar

Procediment de selecció Enviar a info@penedesmusic.com:
‐ El CV detallant l’experiència laboral relacionada i d’activisme social i cultural.
‐ Carta de motivació (no es valorarà cap candidatura que no adjunti carta de motivació)
El termini de presentació de candidatures finalitza el diumenge 6 de febrer de 2022.

