CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE TREBALL ADSCRITA AL
DEPARTAMENT DE FINANCES DE LA FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL
Benvolgudes i benvolguts,
Ens plau informar-vos que obrim convocatòria per tal de cobrir una plaça adscrita al
Departament de Finances de la Fundació Escolta Josep Carol. A continuació, us
detallem les condicions generals de la plaça.
Descripció del lloc de treball
La persona contractada s’encarregarà principalment del procés de presentació i
justificació de projectes per al seu finançament per part d’altres organitzacions
(públiques o privades). També desenvoluparà funcions vinculades a la comptabilitat de
l’entitat: comptabilització d’assentaments, facturació de clients, conciliació de bancs,
relació amb proveïdors i clients, i altres tasques vinculades al departament de
Finances.
Requisits
•
Coneixement del cicle de subvencions i justificacions provinents de les
administracions públiques.
•
Coneixements (formació acreditable) de comptabilitat i del Pla General
Comptable.
•
Coneixements
de
programes
comptables
aplicats
(Contaplus,
Facturaplus...).
•
Coneixements informàtics a nivell d’usuari de l’entorn Microsoft Office.
•
Experiència en tasques de comptabilització, facturació i conciliació.
•
Nivell alt de català i castellà
Es valorarà
•
Experiència en cerca de finançament públic o privat, i en la gestió i
l’elaboració de la documentació necessària, especialment en els camps de
l’educació i de la joventut.
•
Formació universitària en l’àmbit econòmic o empresarial.
•
Coneixement de les especificitats del PGC per a entitats sense afany de
lucre.
•
Nivell alt d’anglès.
•
Capacitat organitzativa, de sistematització de processos i de treball en
equip.
•
Experiència associativa i motivació per treballar en el tercer sector.
S’ofereix
•
Contracte laboral estable a jornada completa a 37,5 hores setmanals.
•
Horari a convenir.
•
Retribució bruta anual segons el que estableix el conveni del sector del
lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.
•
Incorporació prevista pel setembre de 2015.
Els/Les interessats/des hauran de fer arribar el seu currículum a la seu de la
Fundació Escolta Josep Carol, fent referència a la plaça al correu electrònic
rrhh@josepcarol.cat . La data límit de lliurament de currículums serà el proper 15 de
setembre de 2015. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 268 91 11 i
preguntar per Ana Cortés.

