
 

 

 
APÈL A CANDIDATURAS 

Director / Directritz de l’Ofici public de la lenga occitana (cat.A) 
 

 
 Contèxt e presentacion de l'estructura: 

 
L'OPLO es un gropament d'interès public (GIP) entre l'Estat (Ministèri de 
l'Educacion nacionala e de la Joventut e ministèri de la Cultura), la Region 
Novèla Aquitània e la Region Occitània/ Pirenèus-Mediterranèa. Son perimètre 
d'accion cobrís l'ensemble de la zòna occitanofòna de las regions Novèla-
Aquitània e Occitània, siá tot o partida de 22 departaments. 
 
Nasquèt en 2016 de la conviccion partejada entre l'Estat e las Regions de 
l'absoluda necessitat de sostenir e afortir las politicas partenarialas menadas 
al benefici de la lenga occitana. 
 
A per objectiu de sostenir la transmission e la socializacion de la lenga occitana 
per tal de desvolopar lo nombre de locutors actius, en particular dins las 
generacions joves. Son domeni d'intervencion es lo de la politica lingüistica 
valent a dire las accions qu'an per mira de confortar la transmission de la lenga 
occitana, pel desvolopament de son ensenhament d'una part e per la 
reactivacion de son usatge social e de sa difusion d'autra part. 
 
En comparason de l'articulacion definida entre las Regions, l'Estat e l'Ofici, la 
politica culturala (sosten a las manifestacions, a la creacion e la difusion de 
practicas/òbras artisticas, industrias creativas) demòra de competéncia 
regionala o estatala e dintra pas donc pas dins lo camp d'accion de l'Ofici. D'un 
autre costat, lo CIRDÒC-Institut occitan de cultura es un establiment public de 
cooperacion culturala creat en 2019, que desvolopa d'accions en matèria de 
politica culturala sul territòri interregional, en complementaritat amb l'Ofici. 
 
L'OPLO es donc una aisina interregionala e interacademica que contribuís a 
l'elaboracion de las politicas publicas estructuradas e concertadas qu’an per 
tòca la coneissença e l'usatge de la lenga occitana. Desvolopa una estrategia 
d'accions pròpias e d'acompanhament dels operators de terren.  
 
L'Ofici public de la lenga occitana, dont la sedença sociala es basada a Tolosa 
(Occitània), dispausa tanben d'una antena a Bordèu (Novèla-Aquitània). 
Emplega 10 personas. 
 
Lo director / la directritz deurà alternar una preséncia suls dos sites amb una 
regularitat a definir. 
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 Enjòcs 
 

Après 6 primièras annadas d'existéncia, una reflexion comuna entre los membres del GIP 
es estada iniciada per tal d'afortir lo ròtle de l'OPLO coma aisina de desvolopament de la 
cooperacion interregionala e de mesa en òbra de las politicas lingüisticas portadas per sos 
membres. Dins aquel encastre, s'agis de trabalhar a una definicion melhora dels objectius 
e de las missions del Gropament aital coma a lor declinason operacionala en tèrmes 
d'activitats, de modalitats d'organizacion e de foncionament, de pilotatge budgetari etc. 
Aquelas òbras abotiràn a l'adopcion d'una fuèlha de rota novèla pel Gropament per las 6 
annadas a venir. 
 

  Quadre d'emplec :  
 

Agent de categoria A (quadre d'emplecs dels Estacats) titular de la foncion publica 
territoriala o de la foncion publica d'Estat, mes a disposicion o destacat sus contracte, o a 
defaut contractual, confòrmament a las disposicions relativas a la mesa a disposicion 
previstas per l'estatut general de la foncion publica. Los personals del gropament aital 
coma son director son regits pel decret n°2013-292 del 5 d'abril de 2013 relatiu al regim 
de dreit public aplicable als personals dels gropaments d'interès public 
 

  Missions estatutàrias : 
 

Plaçat jos l'autoritat del Conselh d'Administracion, lo Director assegura lo foncionament 
del Gropament dins las condicions fixadas pel Conselh d'Administracion. A n’aquel títol, 
el o ela exercís las missions seguentas confòrmament a l'article 14 de la convencion 
constitutiva : 
- Assistís a l'Amassada Generala (AG) e al Conselh d'Administracion (CA) amb votz 
consultativa ; 
- Representa lo Gropament dins totes los actes de la vida civila ; 
- Es l'ordenador de las recèptas e de las despensas del Gropament ; 
- A l'autoritat sul personal del Gropament. Anima e coordina son accion ; 
- Rend compte de son accion e de la del personal al CA e a l'AG ; 
- Prepara las òbras del CA e de l'AG ; 
- Executa las decisions del CA e de l'AG. 
 

  Missions principalas : 
 

-El o ela pilòta e anima la reflexion entre los membres a l'entorn de la redefinicion dels 
objectius e de las missions del Gropament per tal de finalizar la novela fuèlha de rota de 
l'OPLO ; 
 
-El o ela anima lo pilotatge estrategic e operacional del Gropament ; 
 
-El o ela participa a l'elaboracion de la politica lingüistica amb las instàncias decisionalas e 
consultativas del GIP e jòga un ròtle d'ajuda a la decision al près dels administrators del 
Gropament de faiçon concertada amb l'ensemble dels actors concernits ; 
 



 

-El o ela incarna lo ròtle d'interlocutor estrategic principal amb los partenaris 
institucionals e associatius de l'Ofici ; 
 
-El o ela contribuís a botar en òbra e a avalorar la politica lingüistica menada sul perimètre 
d'accion del Gropament ; 
 
-El o ela organiza e coordona las activitats dels agents del Gropament ; 
 
-El o ela elabòra e bota en òbra lo projècte pel qual es estat nommat e rend compte de 
l'execucion d'aquel projècte a l'instàncias decisionalas e consultativas del Gropament 
 
 
  Activitats professionalas : 

 
Pilotatge estrategic 
- Pilòta l'elaboracion de las orientacions estrategicas pluriannalas de la politica 
publica al benefici de l'occitan (activitat /budgèt – analisi /prospectiva) ; 
- Encadra e coordona l'elaboracion del programa e del bilanç d'activitat annuals ; 
- S'assegura de la bona mesa en òbra del programa d'accions dins lo quadre budgetari 
definit e planifica la mesa en òbra dels projèctes portats pels agents del Gropament ; 
- Velha a dotar lo Gropament d'aisinas d'avaloracion regulara de son activitat ; 
- Efectua una velha estrategica, reglamentària e prospectiva permanenta. 
 
Preparacion de las instàncias e ligam a las tutèlas 
- A la carga de la preparacion e de l'execucion de las decisions presas pel Gropament 
en matèria de transmission e d'usatge de l'occitan ; 
- Participa a las reünions estatutàrias del Gropament amb votz consultativa ; 
- Organiza e seguís las relacions amb las tutèlas. 
 
Administracion  
- Coordona la gestion administrativa, budgetària, institucionala e de las ressorsas 
umanas del Gropament. 
 
Encadrament 
- Anima e pilòta las equipas jos son autoritat ; 
- Evalua los agents plaçats jos son autoritat ; 
- Supervisa la conduita del dialògue social. 
 
Animacion del teissut associatiu e de las associacions institucionalas 
- Concep e anima las aisinas de concertacion permanenta amb los beneficiaris aital 
coma los caps de ret regionalas e fòra Regions (Oficis publics lingüistics) ; 
- Organiza e seguís las relacions amb los partenaris institucionals e associatius. 
 
 
  Relacions ierarquicas e foncionalas : 

 
L'agent es plaçat jos l'autoritat del Conselh d'Administracion e aurà de relacions foncionalas 
amb las collectivitats publicas concernidas, l'Estat aital coma totes los autres partenaris 
exteriors en França e a l'estrangièr. 
 
 
 Perfil e competéncias : 

 
De formacion universitària superiora (Bac + 5), completada de realas experiéncias de 
pilotatge de projèctes e de relacions publicas, avètz una bona coneissença dels enjòcs ligats 



 

a las politicas lingüisticas e de las rets institucionalas e associativas relatius a la lenga e a la 
cultura occitanas. Mestrejatz lo foncionament de las Collectivitats publicas e de lors 
prerogativas en matèria d'accion lingüistica. Vòstras qualitats relacionalas e managerialas 
indispensablas per aquel pòst s'acompanhan d'una experiéncia manifèsta capitada sus un 
pòst similar. Avètz tanben una experiéncia dins lo domeni dels establiments publics de 
cooperacion. Possedissètz enfin de competéncias en lenga occitana. Lo pòst mobiliza de 
nombroses desplaçaments. 
 
 

 Procedura de recrutament : 
 
Etapa de pre-seleccion :  
 
Los candidats deuràn mandar una letra de motivacion, acompanhada d'un CV, pel 
06/02/2023, sagèl de la pòsta fasent fe, per corrièr, a l'adreça seguenta : 
 
Ofici Public De la lenga occitana, 22 baloard del Manescal Junh de 31406 Tolosa CEDEX 9 
aital coma per corric a l'adreça seguenta :  
contact@ofici-occitan.eu 
 
A la barradura de l'apèl a candidatura, candidats e candidatas seràn seleccionats sus dossièr. 
Lor serà demandat de produire una nòta d'intencion de 3 paginas maximum.  
 
Seràn recebuts per un entreten amb una jurada. 
 
Periòde previsionala dels entretens : a partir del 6 de març de 2023 
 
A títol informatiu : 
Tièra dels documents que seràn remeses als candidat-e-s dins l'encastre de l'elaboracion de 
lor nòta d'intencion : 
- Convencion constitutiva del Gropament  
- Programa d'activitats del Gropament 
- Tablèu dels efectius e organigrama actual 
- Darrièr Budgèt adoptat per l'Amassada Generala 
- Darrièr rapòrt d'activitats del Gropament 
 
Sus proposicion del president del Gropament, lo CA estatuís a l'unanimitat sul recrutament 
del Director. 


