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FITXA DE L’OFERTA 

 

DADES EMPRESA 

Raó social o nom cial. CLUB ESPORTIU MEDITERRANI 

Àmbit Clubs de Natació de Catalunya 

Adreça  

Població i codi postal 08014, BARCELONA 

 

DADES OFERTA DE TREBALL 

 

Perfil 
Professional 

Admnistratiu atenció al soci 

Número de 
vacants 

1 

Descripció del 

lloc de treball 

• Obertura de la instal·lació: Control d'accessos 

• Atenció al soci 

- Atenció i resolució de les incidències diàries el socis que 
accedeixen al Club. 

- Atenció als treballadors que ho requereixin. 

- Atenció comercial: Presentació del Club al socis, foment 
de l’adhesió de socis (reclutament, fidelització, inscripció a 
activitats…), atenció telefònica. 

- Venda de material en totes les formes de pagament 
determinades pel Club (cadenats, barrets de piscina, 
loteria de nadal i lloguer de guixetes)  

• Administració: Control i gestió: 

- Verificació d’altes i baixes dels socis 

- Impagats 

- Guixetes (netedat, disponibilitat…) 
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- Material necessari per a exercir les funcions diàries 

- Material del Club (cadenat, roba…) 

- Documentació publicitària del Club (quantitat suficient de 
tríptics i ubicació adequada) 

- Verificació de dades (dades, assegurances…) 

 

Competències de 
base 

- Comunicació i assertivitat. 

- Bona imatge. 

- Autocontrol. 

- Sinceritat i Honestedat. 

- Orientació al client i als resultats. 

- Gestió de l’estrès i pressió. 

- Clara orientació al treball en equip. 

- Resilència 

Formació bàsica 

* Grau Superior en Vendes i Espais Comercials 
* Tècnic Superior en espais turístics 

* Altres titulacions:  

         Atenció al client 

         Ventes 

         Comerç/Màrqueting 
 

  

Experiència 

mínima 
2 anys en llocs d’atenció al client o comercial 

Idiomes Català, Castellà i valorable l’Anglès 

TIC Usuari nivell avançat 
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CONDICIONS LABORALS DE L’OFERTA 

 

Tipus de contracte Temporal 

Número hores del contracte 
16 hores setmanals ( caps de setmana ) amb 
possibilitat d’ampliar jornada a 40 hores setmanals 

Horari setmanal 
Torns rotatius 

 

Data d'incorporació Inminent 

Lloc de treball Atenció al Soci del Club 

Salari brut anual 506,51 euros bruts mensuals ( 16 hores setmanals) 
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