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La Central del Circ obre una convocatòria per a cobrir la vacant de: 

 

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ 
 

La Central del Circ és una fàbrica de creació de circ dedicada a l’entrenament, assaig, 

creació, investigació i formació continuada dels i les professionals del circ ubicada al Parc del 

Fòrum de Barcelona. 

Gestionada per l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya, 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. 

El/la responsable de producció s’encarrega de la coordinació i producció de les diferents 

activitats que passen a La Central (mostres, tallers, etc.), d’aquelles que es fan en altres 

espais de la ciutat fruit de diverses col·laboracions (festivals, teatres, altres espais d’exhibició 

no convencionals) així com també la gestió dels lloguers d’espais a empreses alienes al sector 

i els tallers corporatius.    

 

Tasques: 

▪ Producció de les activitats internes i externes del centre: logística i coordinació dels 

actes, elaboració i execució de pressupostos, contactes amb proveïdors, organització 

del personal implicat en l’activitat, gestió del ticketing, recerca de patrocinis puntuals, 

etc.;  

▪ Lloguers d’espais per activitats externes: contactes amb entitats/empreses, gestió 

del pressupost, seguiment del projecte, etc.;  

▪ Diverses accions per la cura del centre: accessos a La Central, senyalitzacions, 

comunicació interna, etc. 

 

Experiència imprescindible: 

 

▪ Producció i coordinació d’esdeveniments;   

▪ Sector del circ i/o de les arts escèniques. 

 

Coneixements: 

 

▪ Programes informàtics Paquet Office; 

▪ Bon nivell escrit i oral de català, castellà i anglès  (es valoraran altres idiomes) 

▪ Coneixements del sector del circ i de les arts escèniques en general; 

▪ Bona capacitat de redacció i síntesis.  

 

Perfil: 

▪ Capacitat d’organització i autonomia;  

▪ Empatia i bon treball en equip;  
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Què s’ofereix: 

▪ Contracte d’obra i servei;    

▪ 33 hores setmanals en horari de 09:30 a 17:00h;  

▪ De dilluns a divendres, amb disponibilitat per modificar horaris en funció de les 

activitats;  

▪ 1.780€ bruts per 12 pagues. 

 

▪ Incorporació prevista: 16 de març de 2020                                   

 

Les persones candidates han de fer arribar el seu currículum vitae i una carta de motivació 

a través del formulari disponible en el següent enllaç abans del 16 de febrer de 2020: 
https://form.jotform.com/200372801709349. 
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