
  

    
 

 

Convocatòria de lloc de treball (2019/01) 
 

Tècnic/a de gestió i projectes 
 

La Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya agrupa i 

representa a més de 150 cooperatives d’iniciativa social i defensa i promociona aquest model 

d’empresa social del sector dels serveis d’atenció a les persones. 

 

Descripció del lloc de treball 

Gestió, desenvolupament i seguiment de projectes i serveis, en dependència directa de la Direcció de la Sectorial 

Funcions del lloc de treball 

 Gestió, desenvolupament i seguiment de projectes i serveis als associats 

 Relació i coordinació de proveïdors externs 

 Participació, gestió i seguiment dels espais de participació interna (comissions i grups de treball) 

 Redacció de documents i sistematització de coneixement 

 Elaboració de propostes, seguiment i justificació de subvencions i altres 

 Organització d'actes i jornades 

 Suport a la comunicació  

 Coordinació amb altres àrees de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

 

Requisits mínims 

 Estudis superiors en l’àmbit de les ciències 

econòmiques i/o socials 

 Experiència de 3 anys en llocs similars 

 Coneixement del Cooperativisme, el Tercer 

Sector i l’Economia Social 

 Experiència en coordinació d’equips de 

treball  

 Domini oral i escrit de català i castellà 

 

Es valorarà 

 Coneixement i experiència en projectes de 

recerca (metodologies d’investigació 

quantitativa i qualitativa) 

 Coneixements en gestió de continguts de 

pàgines web i xarxes socials  

 Domini oral i escrit d’anglès 

 

Competències bàsiques 

 Responsabilitat i autonomia  

 Capacitat d’organització i planificació 

 Capacitat resolutiva i proactivitat 

 Compromís i empatia 

S’ofereix 

 Contracte d’obra i servei, amb vocació de continuïtat 

 Jornada laboral: 37,5 hores a la setmana, de dilluns a dijous (matí i tarda) i divendres matí. 

 Data d'incorporació: Abril 2019 

 Retribució: segons vàlua i perfil.Les persones interessades han d’enviar el currículum vitae i una 

carta de motivació a susanna@cooperativestreball.coop, indicant a l’assumpte del missatge la 

referència 2019/01 (Termini: 26 de març de 2019)  
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