Treballa a la Xarxa d’Assessores Culturals de Los Cuentos de Bastian

Oferta de Treball
Crea el teu negoci propi amb Los Cuentos de Bastian
"Sóc mare, m’encanten els contes i gaudir-los amb els meus fills".
''Sóc psicopedagoga i crec que els llibres són un element imprescindible per al desenvolupament
emocional dels infants''.
''La cultura és la meva passió i transmetre l’amor per la literatura una de les meves aficions''.
''Busco empreses innovadores del sector editorial amb les que poder col·laborar''.
Si et sent identificada amb algun d’aquests perfils i desitges un treball que et permeti conciliar l'horari familiar
amb el laboral, et proposem que formis part de la nostra xarxa d’assessores culturals de Los Cuentos de Bastian.
Cafè amb Bastian és una manera de compartir amb altres mares i professionals del món de l’educació,
l'experiència d'oci cultural amb els nens. Quins contes mirar a la biblioteca? Quins comprar? De quin nivell? Quan
començar amb els jocs de taula? Quines altres activitats relacionades puc trobar? Imagina't al voltant d'una taula,
mateixos interessos i neguits, i una conversa distesa per aclarir dubtes, resoldre inquietuds, compartir
experiències i quedar-te satisfeta, perquè saps que tens a prop una assessora cultural que t'avisa quan hi ha alguna
cosa que sap que t'interessa. Això és la nostra xarxa d’Assessores Culturals de Los Cuentos de Bastian. Seràs una
assessora i una aliada per orientar com ajudar a créixer als nostres fills i apropar-los la cultura i l'amor pels llibres
des de ben petits.
CARACTERISTIQUES:
Rol: assessora cultural de Los Cuentos de Bastian.
Perfil: dona, edat entre 30 i 50 anys, amb coneixements de literatura infantil i juvenil a nivell usuari, creativa i
amb facilitat de fer.
Ubicació geogràfica: Dins la Península, la localitat i rodalies de la teva residència amb exclusivitat de zona.
Professional: Autònoma
Experiència prèvia: Preferible caràcter comercial, encara que no és necessària experiènca prèvia.
Lloc de treball: xarxa d’assessores culturals, micro-negoci propi
Nivell independència: coordinació amb Equip Bastian
Horaris: al teu aire i compatible amb el teu ritme familiar
Acord: comercial –petit negoci Assessores Culturals de Los Cuentos de Bastian
Remuneració: és el teu micro-negoci i està directament relacionat amb el teu ritme de creixement de facturació
Inversió inicial: exclusivament adquisició del Kit de benvinguda
Incorporació: Immediata, després d’haver estat aprovat el perfil i de un procés de formació
Contactar amb: silvia.cartana@loscuentosdebastian.com amb referència Assumpte: Xarxa d’Assessores Culturals
Troba informació de la nostra plataforma a www.loscuentosdebastian.com
Pots conèixer millor la nostra experiència a http://www.loscuentosdebastian.com/ca/xarxa-dassessores-culturalsde-los-cuentos-de-bastian
PARTICIPA A LA XARXA D’ASSESSORES CULTURALS PER EDUCAR ELS NOSTRES INFANTS!
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