
 
4 de juny de 2021 

 
 

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL DE  

CAP DE LA BASE OCEANICA FNOB 

 

La present convocatòria té per finalitat la selecció de la persona Responsable de la Base Oceànica 
Fnob, de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona   

Descripció del lloc 

Denominació: Cap de la Base Oceànica Fnob 

Localitat: Barcelona 

Ubicació: Moll de Llevant s/n, 08039 

Jornada: Complerta 

Horari: còmput de 40 hores setmanals. 

Import brut anual: 40.000€ 

Tipus de contracte: Temporal, amb finalització el 31/05/2024.  Període de prova de 2 mesos.  

Funcions 

 Assegurar el bon funcionament i manteniment de l’espai de la Base Oceànica , així com de 
les instal·lacions , equipaments i flota. 

 Logística, control i coordinació: pont grua, grua exterior, pantalà i fondejos, moviments de 
vaixells 

 Garantir una bona relació amb els altres agents de l’entorn  

 Gestió i coordinació de projectes esportius 

 Participar activament en la proposta de nous projectes , elaboració de cronogrames, 
pressupostos i seguiment 

 Representar a la Fnob en esdeveniments i institucions de l’àmbit esportiu nacional i 
internacional 

 Qualsevol altra relacionada amb les funcions esmentades 

Perfil 

Imprescindible 

1. Titulació mínima requerida: Patró de iot pro. 
2. Experiència professional acreditada: 
 Experiència en tasques de gestió nàutica en el àmbits de seguretat, manteniment, planificació, 

coordinació i seguiment. 
 Experiència en gestió d’equips de treball en àmbit portuari/drassana i escola de vela 
3. Idiomes 
 Alt nivell oral i escrit de la llengua catalana i castellana 
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 Angles nivell B2 
4. Coneixements Microsoft Office 
5. Flexibilitat i disponibilitat horària 
6. Carnet de conduir tipus B 

Es valorarà positivament 

 Experiència en gestió  d’escoles de vela, regates i formació en navegació 
 Coneixement i experiència en projectes relacionats en vela oceànica o Classe Mini 6,50 
 Experiència en el món de la regata i competicions 
 Experiència mínima de cinc anys en funcions similars 
 Capacitats organitzatives, de planificació, lideratge i gestió d’equips. 
 Francès nivell A2 
 Altres titulacions 

Pont  grua 
Grua exterior 
 
Competències clau 
Flexibilitat i gestió de canvi 
Proactivitat 
Preocupació per l’ordre i la qualitat 
Capacitat comunicativa 
Treball en equip i cooperació 
 
Notes Importants 

Aquest anunci és públic i obert per a tothom que vulgui aplicar, i romandrà publicat a la web de la 
fnob http://www.fnob.org/ca/transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa, dins l’ apartat 
PERSONAL / Procés de selecció / Ofertes Obertes, durant 10 dies. 

Els currículums  caldrà enviar-los al mail contractacio@fnob.org, especificant a l’assumpte 
“PROCÉS SELECCIÓ CAP BASE OCEANICA FNOB”. No es consideraran aquells rebuts un cop 
hagin transcorregut els 10 dies des de la publicació de l’anunci 

Es imprescindible incloure el DNI en el currículum, ja que aquest serà l’identificador per a publicar els 
resultats del procés de selecció. 

Informació addicional 

La Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) és una entitat constituïda el 2005 amb l'objecte 
de promoure l'esport de navegació oceànica a vela. 

La creació de l’FNOB va ser el resultat de la idea desenvolupada i realitzada per una plataforma 
constituïda per l'Ajuntament de Barcelona, La Fira de Barcelona, l'Autoritat Portuària de Barcelona i 
la Cambra de Comerç de Barcelona, que són el actuals patrons de la Fundació . 

La finalitat ulterior de tota l'activitat de l’FNOB rau en convertir la ciutat de Barcelona en un referent 
internacional de la vela d'alta competició, tant des del punt de vista esportiu, com l'educatiu, 
l'empresarial i el científic. 

Desenvolupa la seva activitat en dues instal·lacions: la Seu institucional, al carrer moll de llevant 
numero  1, i la Base Oceànica Fnob, on hi desenvolupa programes formatius, esportius i industrials. 

 


