
 

 

INFORMACIÓ DE L’EMPRESA 

NOM D’EMPRESA Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona  

E-MAIL CONTACTE 

 

Fer referència a la OFERTA FD-

ACOMODADOR/A 
 
rrhh@teatrelliure.com 

 

WEB www.teatrelliure.com 

INFORMACIÓ DE L’OFERTA DE TREBALL 

DATA (de publicació) 05/10/2022 

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA 
S’ofereix una plaça per cobrir una vacant com a 
Acomodador/a fix discontinu de la Fundació Teatre 

Lliure – Teatre Públic de Barcelona. 

TERMINI PRESENTACIÓ CV Fins al 07/10/2022 

CÀRREC Acomodador/a FD 

FUNCIONS 

 
Recepció i acompanyament dels espectadors a la 
sala. Validació de les entrades. Vetllar pel correcte 

funcionament de les funcions i solucionar 
incidències. Punt d’informació i referència pels 

espectadors.  
 
El treball en equip i la seva organització, 

conjuntament amb el seu cap és part fonamental 
de la seva activitat. 
 

TIPUS CONTRACTE Contracte indefinit fix discontinu 

DATA INCORPORACIÓ Immediata 

HORARI 

 

25:00 hores/setmanals, distribuïdes de dilluns a 
diumenge en torns variables; i amb disposició els 
caps de setmana, festius i nocturns 

 

SOU 11.800,00€ bruts anuals  

LLOC DE TREBALL 
Teatre Lliure, seu Montjuïc, plaça Margarida Xirgu; 

seu Gràcia, c/Montseny, 47. 

mailto:rrhh@teatrelliure.com
http://www.teatrelliure.com/


 

 

              

 

REQUISITS 

TITULACIÓ 

 
Titulació o coneixements adquirits en l’exercici de 

la professió, equivalents a l’Educació Secundària 
obligatòria (ESO) complementada amb una 

formació en el lloc de treball. 
 

EXPERIÈNCIA Es valorarà experiència laboral en lloc similar. 

 

 
CONEIXEMENTS 

 

Es valoraran coneixements de primers auxilis i 
atenció a les persones amb diversitat funcional. 

 

IDIOMES Català, castellà i anglès 

HABILITATS 

 

Adaptabilitat i polivalència: Capacitat d’ajustar-
se a situacions noves i canviants, acceptant 
positivament nous enfocaments i canvis, i 

adaptant-se i treballant eficaçment en diferents i 
variades situacions. 

 
Habilitats interpersonals i treball d’equip: 
Capacitat d’interactuar positivament amb altres 

persones en funció del compliment de la tasca 
encomanada, en el context d’una organització. 

Bona presència, actitud positiva i resolutiva. 
 
Compromís amb l’organització: Conèixer i 

comprendre les característiques específiques de la 
Fundació Teatre Lliure, amb compromís amb els 

seus objectius i valors i amb el seu Codi Ètic i 
actuar d’acord amb aquest. 
 

Orientació a resultats i millora: Tenir capacitat 
per treballar amb eficàcia i eficiència per assolir els 

resultats fixats i procurar la millora contínua. 
 


