INFORMACIÓ DE L’EMPRESA
NOM D’EMPRESA

Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona

E-MAIL CONTACTE

rrhh@teatrelliure.com

WEB

www.teatrelliure.com

INFORMACIÓ DE L’OFERTA DE TREBALL
DATA (de publicació)

2-9-2019

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA

S’ofereix una plaça de per cobrir una vacant de cap de sala

TERMINI PRESENTACIÓ
CV

Fins el dia 13-9-2019

PROMOCIÓ VACANT

Cap de sala

FUNCIONS

 Organitzar i coordinar les tasques del personal d’acomodació, i la logística
d’entrada i sortida de públic des de l’inici fins a final de la funció.
 Fer previsió de personal d’acomodació i taquillers en funció de l’espectacle.
 Assegurar-se que els uniformes del personal de sala són nets i en perfecte
estat d’ús abans de cada funció.
 Resoldre les incidències relacionades amb el públic que es produeixin a la
sala abans, durant i després de la funció
 Vetllar perquè la sala i els espais públics del teatre estiguin en perfectes
condicions. Revisar portes d’accés.
 Que el material (programes, cartells, recull de premsa i vídeo) estigui
preparat pel dia de l’estrena de cada espectacle.
 Gestionar i supervisar la logística d’expedició d’entrades i el tancament de
caixa diària i de l’espectacle.
 Informes Adetca i tancament d’espectacle amb administració.
 Atenció a l’espectador i a l’abonat.
 RRPP i companyies
 Suport al Departament de Comunicació Operativa
 Supervisió d’actes o altres activitats de la Fundació Teatre Lliure
 Aplicar el Pla d’Autoprotecció en allò que es refereix a l’evacuació de públic

TIPUS CONTRACTE

Contracte de durada determinada amb possibilitat de conversió a indefinit

DATA INCORPORACIÓ

Immediata

HORARI

37:30 hores/setmanals, distribuïdes de dilluns a diumenge en torns variables; i
amb disposició els caps de setmana, festius i nocturns.

SOU

28.493,22€

LLOC DE TREBALL

Teatre Lliure, seu Montjuïc Plaça Margarida Xirgu s/n i seu Gràcia c/Montseny 47
REQUISITS

TITULACIÓ

Titulació o coneixements adquirits en l’exercici de la professió, equivalents a
Batxillerat o cicle formatiu de grau mig.

IDIOMES

Català i castellà. Es valorarà l’anglès.

ALTRES

Habilitats de relació, capacitat resolutiva, persona empàtica i responsable.
Experiència en atenció al públic. Experiència laboral en teatres o equipaments
culturals. Es valorarà coneixements com a usuari de programes de venda
d’entrades (ticketing).

