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A Fundació Ared busquem un/a Técnic/a de 
gestió de convocatòries i subvencions. 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: 

• Formació superior en Administració i Finances. 

• Experiència mínima de 2 anys desenvolupant les tasques pròpies del lloc de feina. 

• Coneixements requerits: marc normatiu; coneixement integral dels recursos disponibles; coneixement de 

les tècniques necessàries en el cicle de les subvencions públiques; coneixement del tercer sector social; 

coneixement de l’especialitat o de l’àmbit d’intervenció que desenvolupem a les entitats; coneixement dels 

sistemes de gestió transversals a l’entitat;  ofimàtica (especialment Word i Excel). 

• Habilitats requerides: capacitat d’organització i planificació; disposar d’una visió global del programa, servei 

o actuació i de l’entitat; capacitat d’anàlisis del context extern i intern; capacitat de comunicació; autonomia; 

gestió del temps; gestió documental i de la informació: elaboració d’informes, memòries d’activitat i de 

presentació de resultats; atenció i concentració, anticipació, orientació a resultats i adaptabilitat. 

• Actituds: responsabilitat; flexibilitat i disposició al canvi; discreció i confidencialitat; compromís amb 

l’organització; treball en equip; sensibilitat cap als problemes socials; talant positiu; tenacitat i capacitat de 

control de l’estrès. 

 

Quines funcions realitzaràs com a  Tècnic/a de gestió de 

convocatòries i subvencions: 

• Recerca de convocatòries de subvencions a les bases de dades públiques i/o privades. 

• Interpretació de la legislació i normativa de la administració pública aplicable a cada plec de bases 

reguladores generat per la administració per a cada convocatòria. 

• Interpretació de plecs de condicions, processos i normes reguladores de licitacions i adquisicions amb la 

administració pública. 

• Interpretació de guies de procediment i protocols de justificació financera de projectes. 

• Acompanyament i supervisió dels processos d’auditoria interna i externa de les despeses i de les 

justificacions econòmiques de projectes i subvencions. 
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• Interpretació de requeriments i sol·licituds d’aportació documental o de esmenes de justificacions emeses 

per la administració. 

• Tramitació i realització de la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes 

i administracions públiques en el termini i la forma requerits. 

• Tramitació de documents o comunicacions internes o externes en els circuits d’informació de la entitat 

necessària per obtenir la informació de les diferents unitats per el muntatge dels expedients o 

comunicacions amb la administració. 

• Elaborar documents, informes i comunicacions a partir d’ordres rebudes, informació obtinguda i/o 

necessitats detectades. 

• Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres 

establerts a la entitat. 

• Donar suport als/les tècnics/ques responsables dels projectes i al àrea financera de la entitat en la 

assignació i distribució de despeses als diferents pressupostos. 

• Donar suport a la gestió comptable dels diferents projectes i subvencions. 

 

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: Tècnic/a de gestió de convocatòries i subvencions 

• Vacants: 1. 

• Jornada: 6h/dia en jornada intensiva, en horari de 9.00h a 15.00h 
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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 GCS, fins el divendres 31 de juliol de 2021 inclòs. 

 

Gràcies! 


