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 de:
Subvencions: procés de recerca, presentació i justificació de projectes per al seu finançament
per part d’altres organitzacions (públiques o privades)
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 i experiència del cicle de subvencions, licitacions i concursos i la seva
justificació, provinents de les administracions públiques o ens privats.
Coneixement i experiència en comptabilitat i facturació
Nivell alt de català i castellà
Edat compresa entre 18 i 30 anys
Titulació universitària o de Mòdul de Grau Mig o Superior
Estar inscrit al Servei d’Ocupació com a demandant d’ocupació

Abans de fer la contractació, el candidat/ta haurà d’inscriure’s al Registre de Garantia Juvenil (ja
informarem de com fer-ho).
Es valorarà

Coneixement del PGC per a entitats sense afany de lucre.

Capacitat organitzativa i de treball en equip.

Experiència associativa i motivació per treballar en el tercer sector.
S’ofereix





Contracte en pràctiques per 6 mesos a jornada completa, 37,5 hores setmanals.
Horari a convenir
Retribució segons el que estableix el conveni del sector del lleure educatiu i sociocultural
de Catalunya (Oficial Administratiu/va – contracte pràctiques)
Incorporació immediata.

Els/Les interessats/des hauran de fer arribar el seu currículum per correu electrònic a
cmuset@josepcarol.cat, fent referència de la plaça indicant “COMPTSUBV” a l’assumpte. La data
límit de lliurament de currículums serà el proper 1 de novembre de 2016. Per a més informació,
podeu trucar al telèfon 93 268 91 11 i preguntar per Cristina Muset.

