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A Fundació Ared busquem un/a 
Administratiu/va de suport. 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 25anys 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/ 

http://saltacatering.com/ca/


   
 
 
 
 

 

 

2 
 
 

C/ Zamora 103-105, baixos      www.fundacioared.org 
08018 Barcelona       info@fundacioared.org 

 
 

 

El lloc de treball de “Administratiu/va de suport” té com a finalitat realitzar les tasques administratives de 

seguiment, justificació i arxiu del Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció (POAI). 

 

Requisits professionals: 

• Titulació de diplomatura o grau en l’àmbit social o formació en administratiu. 

• Experiència mínima d’ 1 any desenvolupant les tasques pròpies del lloc de feina. 

• Coneixements requerits: marc normatiu; coneixement del tercer sector social; coneixement integral dels 

recursos disponibles; coneixement dels sistemes de gestió transversals a l’entitat; ofimàtica (especialment 

Word, Excel i en l’aplicatiu Gestió Integrada d’Accions (GIA). 

• Habilitats requerides: capacitat d'organització i planificació; orientació a les persones i grups d'interès; 

capacitat de generar noves idees; creativitat i innovació; empatia i assertivitat; capacitat de comunicació; 

atenció al detall, atenció i concentració. 

• Actituds: responsabilitat; flexibilitat, discreció i confidencialitat, compromís amb la organització, paciència, 

talant positiu,  capacitat de gestió de l'estrès; capacitat de demanar ajuda, iniciativa i autonomia; acceptació 

de crítiques i indicacions; comunicació i habilitats socials. 

 

Quines funcions realitzaràs com a Administratiu/va de suport: 

• Gestionar a nivell administratiu els programes que es duen a terme a l’entitat, controlar tota la documentació 

del departament social i donar suport als equips d’inserció i d’educadors.  

• Donar suport i realitzar les gestions de comunicació internes i externes. 

• Manteniment de l’arxiu físic i digital. 

• Realitzar operacions d’enregistrament de dades en els aplicatius i programes corresponents. 

• Portar a terme tràmits de verificació de dades i documents. 
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Què oferim des de la Fundació Ared: 

• Incorporació laboral immediata i contracte fins el 31/10/2021. 

• Grup i categoria professional: C. Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves 

famílies i d’altres en situació de risc. 

• Lloc de treball: Tècnic/a d’orientació laboral. 

• Vacants: 1. 

• Jornada: 1724 hores anuals. 

 

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 ADPO, fins el dilluns 28 de desembre de 2020 inclòs. 

• Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció. 

 

 

Gràcies! 


