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Descripció de la feina 

 

1 assistent(a) de projectes europeus 
 

1 assistent(a) per a projectes europeus (contractual de l’Euroregió Pirineus-

Mediterrània amb un contracte de projecte de tres anys) 

 

 

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM) és un establiment públic creat el 

2004 a partir de la forta voluntat política de la Regió d’Occitània i dels 

governs de Catalunya i Balears, amb l’objectiu comú de formar un centre 

de cooperació de referència basat en la innovació, el desenvolupament 

sostenible i la integració territorial. 

Estructurat com a Agrupació Europea de Cooperació Territorial des del 

2009, l’EPM s’assimila segons la legislació francesa a un establiment públic 

de tipus sindical mixt obert. La seva seu central es troba a Perpinyà 

(Occitània, França). 

 

L’EPM és el líder dels projectes LIFE19 GIE/FR/001013 WAT'SAVEREUSE i 

PSAMIDES finançats respectivament pels programes europeus Life i 

Interreg MED d’una durada de tres anys. Aquest paper implica la 

responsabilitat de donar suport al coordinador d’aquests projectes. És en 

aquest marc que l’EPM busca el seu assistent(a) de projecte en un 

contracte de projecte a temps complet per un període de tres anys 

renovable una vegada. 
 

 

Ubicació Seu de l’Euroregió AECT a Perpinyà (Occitània, França) 

Teletreball possible 

Funció Activitats principals:  

 

Sota l’autoritat del Director general i del Responsable administratiu i 

financer, vostè està a càrrec de les principals missions de suport per als 

tècnics de projectes. 

 

Principals missions: 

 Gestió administrativa de projectes europeus 

 Suport a la gestió administrativa i financera (justificació de 

despeses, sol·licitud de pagament, etc.) de les activitats dels tècnics 

de projectes 
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 Treballar en col·laboració amb l'equip del projecte i donar suport 

als tècnics en la implementació del projecte i l'administració del 

programa 

 Recopilar la informació necessària per a l'elaboració d'informes 

financers i altres documents relacionats amb el projecte 

 Mantenir contacte amb consultors externs sobre preguntes 

relacionades amb el projecte 

 Coordinar la logística relacionada amb les activitats de l'equip 

projecte 

 Organitzar els desplaçaments de l'equip projecte (tallers, reunions, 

conferències, etc.) 

 Ajudar a l'establiment, la implementació i ús d'eines dels sistemes 

per al funcionament de l'equip, el projecte i l'organització  

 Ajudar en la gestió i seguiment dels procediments contractuals 

relacionats amb la feina de consultors i subcontractistes 

 Preparar l’agenda de la reunió i prendre apunts 

 Garantir l’arxiu físic i digital i la subministració de documents 

relacionats amb el projecte (informe, publicacions, 

correspondència, etc.) 

 Correcció i conformació de tots els documents 

 Gestió de l'organització logística de manifestacions i esdeveniments 

 Enllaç amb les autoritats de gestió de programes 

 Realització i conformació de treballs d'oficina 

 Realització i conformació de treballs de traducció basics 

 

Missions secundàries: 

Depenent de la càrrega de treball, en suport i, en particular, en absència 

de l’Assistent de gestió administrativa i del Coordinador pressupostari i 

recursos humans:  

 Recepció física i telefònica 

 Gestió dels calendaris compartits 

 Gestió de sol·licituds de traducció i interpretació 

 Gestió logística de la recepció de les diverses reunions 

 Suport per a la preparació de noves sol·licituds per a convocatòries 

de projectes 

 Assegurar la continuïtat del servei. 

 Totes les tasques puntuals encomanades pels superiors jeràrquics. 

 

Relacions 

funcionals 

 Lligat(da) al director i al gerent administratiu i financer 

 Lligat(da) funcionalment als coordinadors del projecte 

 Relacions permanents amb tot l’equip tècnic de l’AECT i, en 

particular, amb els responsables de projecte 

 Relacions amb les secretaries dels càrrecs electes i les de tècnics, 

socis i proveïdors de serveis a l'Euroregió 

 Relacions amb socis del projecte. 

 Relacions amb les secretaries tècniques dels programes europeus 

 

Especificitats i 

restriccions 

particulars 

relacionades 

amb la funció 

Domini obligatori dels idiomes següents: francès, català i/o castellà (el 

domini d’aquests 2 idiomes serà un plus) i anglès (llegit, escrit, parlat). 

Treball realitzat diàriament en tots aquests idiomes. 

Desplaçaments puntuals al territori euroregional segons reunions dels 

òrgans de l’Euroregió (comitès de seguiment, reunions de seguiment de 

projectes, Assemblea General, comissions temàtiques...). 
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Formació 

desitjada 

Diploma: BAC + 2 (BTS o equivalent) tipus general o equivalent. 

Diploma complementari i/o experiència apreciada en assistència en 

gestió de projectes europeus, de secretaria i gestió administrativa. 

 

Habilitats 

desitjades 

 Ús d’eines de gestió dels programes europeus 

 Rebre el públic amb amabilitat 

 Prendre missatges 

 Expressar-se clarament i reformular les sol·licituds 

 Fomentar l’expressió de la demanda 

 Rebre, filtrar i dirigir trucades telefòniques 

 Aplicar normes de comunicació i protocol 

 Traduir el vocabulari professional a un llenguatge clar i entenedor 

per a tothom 

 Traduir documents als idiomes de treball d’EPM que no requereixen 

la sol·licitud de proveïdors de serveis  

 Posar en relació corresponsals 

 Respondre adequadament a situacions d’emergència 

 Mantenir neutralitat i objectivitat  

 Adaptar-se a públics de diferents cultures 

 Adaptar la vostra intervenció als diversos públics 

 Prendre apunts i presentar adequadament tot tipus de correus 

 Rebre, filtrar i redirigir correus electrònics 

 Redactar documents de diverses formes i continguts 

 Gestionar i actualitzar una base d'informació 

 Cercar informació, especialment de reglamentació 

 Comprovar la validesa de la informació processada 

 Utilitzar l'eina informàtica i programes de gestió 

 Redactar documents administratius 

 Mantenir actualitzats els documents o declaracions exigits per les 

disposicions legals i reglamentàries 

 Desar o introduir dades informàtiques 

 Redactar informes o actes de reunions 

 Rebre, desar i verificar registres 

 Fotocopiar i muntar documents 

 Ordenar, classificar i arxivar documents 

 Sintetitzar i presentar informacions 

 Cercar i difondre informacions 

 Preparar documents per a diversos ens 

 Identificar fonts de documentació 

 Gestionar els calendaris de l’equip, agendar i organitzar cites 

 Omplir les taules de supervisió de l’activitat del servei 

 Assegurar l’organització logística de reunions i missions (reservar un 

lloc, convocar, convidar participants, gestionar la reunió, elaborar 

llista dels assistents, llistats oficials, etc.) 

 Utilitzar programaris i paquets de programari 

Hora de treball Temps complet (35 hores setmanals) 

 

Condicions: enviar una carta de presentació i un currículum en francès i català i/o 

castellà, per correu electrònic a courrier@euroregio-epm.eu  

 

Les sol·licituds han d’arribar com a molt tard el 30 d’agost de 2021 
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