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A Fundació Ared busquem un/a Responsable de 
comptabilitat i control de gestió. Vols ser 

tu? 

T’agradaria formar part de la Fundació Ared? Ara tens la oportunitat d’entrar a formar part d’una Fundació en 

constant creixement i on apostem per persones que estiguin disposats/des a donar el millor de si mateix/a per 

tal de fer possible aquest creixement. Amb més de 25 anys d’experiència, la Fundació Ared es un referent quan 

parlem d’integració social i laboral de persones en risc d’exclusió social. Comparteix el teu talent, coneixement 

i entusiasme, en una organització on tindràs l’ocasió de desenvolupar la teva trajectòria professional. 

A la Fundació Ared, t’oferim entrar a formar part d’un equip motivat, multidisciplinari, actiu  i amb ganes de fer 

de la integració social i laboral de les persones en situació d’exclusió social la nostra fita. 

Si ets una persona compromesa, sincera, sensible i empàtica; a la Fundació Ared trobaràs una entitat d’acció 

on apostem pel treball i la producció com una eina de desenvolupament personal i social i on destaquen valors 

com la solidaritat, la flexibilitat i la participació. 

Coneix Fundació Ared i  Salta, la nostra empresa d’inserció: 

La Fundació Ared és una entitat sense ànim de lucre que, des de l'any 1994, treballa per aconseguir la integració 

social i laboral de persones en situació d'exclusió, majoritàriament dones procedents de centres penitenciaris 

i de serveis socials.  

Salta és una empresa d’inserció, titularitat 100% de la Fundació Ared i creada l’any 2006, que promou la 

incorporació al mercat laboral de persones amb especials dificultats per accedir-hi, a través de processos 

d’acompanyament personalitzats i d’estructures adaptades a les seves necessitats. Salta duu a terme activitats 

productives (tèxtil i hostaleria) i de serveis. 

Més informació: http://www.fundacioared.org/ca, http://www.fundacioared.org/ca/salta-empresa-de-insercio 

i http://saltacatering.com/ca/ 
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Requisits professionals: 

• Llicenciat/ada o graduat/ada en finances, econòmiques, ADE o equivalent. 

• Experiència mínima de 3 a 5 anys desenvolupant les tasques pròpies del lloc de feina. 

• Coneixements requerits: marc normatiu del  funcionament comptable i financer de les empreses del tercer 

sector; coneixement de l’aplicació informàtica SAGE 200C. 

• Habilitats requerides: capacitat analítica i de síntesi, capacitat d’organització i planificació amb un enfoc 

analític  i amb gran atenció al detall ; capacitat de comunicació i  presa de decisions, autonomia i iniciativa; 

capacitat de generar nous procediments adaptats als canvis; capacitat de gestió del temps i terminis. 

• Actituds: lideratge; responsabilitat; discreció i confidencialitat; treball en equip; tenacitat; identificació i 

compromís amb la organització; talant positiu i capacitat de control de l’estrès. 

 

Quines funcions realitzaràs com a  Responsable de comptabilitat i 

control de gestió: 

• Responsable conjuntament amb la direcció financera de tots els processos comptables i financers de 

l’entitat. 

o Supervisió  de  la facturació, i gestió dels cobraments i pagaments, compres, control i seguiment 

de la tresoreria, conciliacions bancaries i relació amb auditors. 

o Control i seguiment de les comandes, albarans i factures de proveïdors i reclamació de les 

incidències a la facturació. 

o Comptabilització de les factures emeses i rebudes per la entitat i  de les provisions, amortitzacions, 

impostos i nòmines. 

o Supervisió dels tancaments mensuals i anuals (Balanç i compte de pèrdues i guanys). 

o Revisar, classificar i arxivar la documentació (factures de proveïdors i clients, albarans, ordres de 

pagament i ordres de cobrament) d’acord amb els criteris establerts 
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• Responsable  del compliment dels procediments interns de la entitat. 

• Elaboració, control i seguiment de la comptabilitat general, fiscalitat i elaboració de comptes anuals. 

• Planificació fiscal amb el recolzament de la assessoria externa. 

• Supervisar la relació amb tercers: administració, entitats financeres, assessories, auditories. 

• Tasques de recolzament en justificacions de subvencions, recerca de documentació  

• Respectar la confidencialitat de la informació que utilitza i vetllar per la protecció de la informació personal 

de les persones beneficiaries. 

 

Què oferim des de la Fundació Ared: 

• Incorporació laboral immediata. 

• Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves famílies i d’altres en situació de 

risc. 

• Lloc de treball: Responsable de comptabilitat i control de gestió 

• Vacants: 1. 

• Jornada: Segons Conveni d’Acció Social 

• Possibilitat de flexibilitat horària 

 

Vols treballar amb nosaltres? 

Si t’agradaria formar part de l’equip de la Fundació Ared: 

• Envia el teu currículum vitae, per competències, al correu electrònic rrhh@fundacioared.org amb la 

referència a l’assumpte del correu RCG, fins el divendres 16 de juliol de 2021 inclòs. 

 

Gràcies! 


