
 

BiciHub 
c/ Pere IV 58-60 08005 Barcelona  

 

Oferta de feina – Coordinadora  BiciHub  

 
L’Associació Bicihub,  té com a objectius pels propers dos anys:  

• Impulsar la creació de nous serveis i activitats socials i empresarials relacionades amb el món 

de la bicicleta, dins el marc de l’ESS. 

• Donar suport a diferents estratègies municipals relacionades amb la mobilitat sostenible i la 

transició ecològica  

• Sensibilitzar la ciutadania en el foment de l’ús de la bicicleta pel que fa a l’activitat comunitària 

i el consum cooperatiu  i ciclologística d’última milla  

• Dissenyar i desenvolupar processos formatius per a contribuir a la ocupació en el mon de la 

bicicleta. 

Volem ser un centre incubador d’idees, de projectes i d’aliances, encaminats a la implementació de la 

mobilitat sostenible amb bicicleta a través del model cooperatiu i del teixit social. Ser un model replicant 

com  a equipament del món de la bicicleta i esdevenir paradigma d’equipament de proximitat, de barri i 

de ciutat, que actua a través de la bicicleta com a promotor de la mobilitat inclusiva, sostenible i de 

l’economia social i solidària. 

 

Descripció de l’oferta de feina: 
 
Busquem una persona amb capacitat de lideratge i iniciativa  per a coordinar,  dinamitzar i promoure les 

activitats del Bicihub, tan en l’intern del equipament com en relació al barri i a la ciutat  

Les seves funcions seran:   

.Coordinar els projectes i activitats del Bicihub  

.Participar en nom del Bicihub en els espais estratègics d’impuls de la mobilitat i l´ESS  a la ciutat.  

.Gestionar l’espai del Bicihub des de l’àmbit comunitari. 

.Dinamitzar i gestionar el web del Bicihub així com les xarxes socials.  

 

Formació mínima requerida: 

• Diplomatura o Grau  universitari de la branca de les ciències socials i/o ambientals 

Formació desitjable: 

• Coneixement del sector de la mobilitat 

• Coneixement de l’entorn de l’Economia social, solidària i cooperativa. 

• Formació en màrqueting i comunicació 

 

Experiència  professional : 

Experiència  com a mínim d’un any en el disseny,  gestió i/o coordinació de projectes socials  

Experiència en la dinamització de processos comunitaris. 

Experiència en el àmbit del voluntariat i de l’associacionisme. 

 

Perfil professional: 

Busquem una  persona  amb habilitats socials i amb capacitat per treballar en xarxa dins i fora del 

Bicihub.  Orientada a resultats i  acostumada a treballar amb altres entitats i a construir plegades.  

 

Tipus de Contracte :Obra i servei. 

Jornada: completa.  

Durada: 12 mesos amb possibilitat de continuïtat 

Remuneració: segons conveni   

Remuneració: Segons conveni acció social 

Enviar currículum a bicihub@bicihub.barcelona 
Data límit de recepció de candidatures: 10/6/2021 . Incorporació immediata 

mailto:bicihub@bicihub.barcelona

