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 subvencions i ajuts (públics o
privats) de projectes, amb especial intensitat en la vesant tècnica dels processos econòmics
(pressupostos, tractament documental de factures, rebuts i altres documents financers).
Comptabilitat de l’entitat: suport a la comptabilització d’assentaments, conciliació de bancs,
relació amb proveïdors i clients, i altres tasques vinculades a les finances de l’entitat.
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
- Domini de redacció en català i castellà
- Titulació universitària o de Mòdul de Grau Mig o Superior
- Experiència demostrable en el treball amb subvencions
Es valorarà
- Experiència associativa
- Coneixement del PGC per a entitats sense afany de lucre
- Iniciativa, capacitat organitzativa i de treball en equip
- Aptituds comunicatives i de relació amb les administracions públiques
S’ofereix
- Contracte a jornada complerta: 37,5 hores setmanals
- Horari a convenir
- Retribució segons escala de l’entitat
- Incorporació immediata
Procediment
Els/les interessats/des hauran de respondre la prova escrita d’aquest enllaç i adjuntar-hi el
currículum. No es tindran en compte CV als què no es pugui relacionar una prova escrita.
La data límit per respondre serà el 17 d’abril de 2017.
Per tal d’adreçar qualsevol dubte referent a la convocatòria, contacteu amb rrhh@josepcarol.cat o bé
trucant al 93 268 91 10 (Cristina Muset).

