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ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que 
treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc 
d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions 
membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el 
sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats 
per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la 
societat per fer-la més justa i igualitària. El nostre objectiu és 
sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer 
efectius els drets de les persones, promoure la plena 

ciutadania i contribuir al benestar de tota la població 
mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i 
la corresponsabilitat. 

ECAS està organitzada per comissions de treball. Una d’aquestes 
comissions és la Comissió d’Inserció Sociolaboral, per a la qual 
actualment cerquem un/a coordinador/a. La figura del Coordinador 
existeix des de l’any 2.009. A continuació especifiquem els detalls 
de l’oferta. 
 
Funcions 

Coordinació de la Comissió d’Inserció Sociolaboral, constituïda per 
unes 40 entitats dedicades a la inserció. 
 
La coordinació implica: 

→ Reunions de treball i de seguiment amb les entitats 
→ Realització d’anàlisi de dades del sector 
→ Representativitat institucional en diferents xarxes d’inserció i 

amb Administracions Públiques 
→ Realització de plans estratègics i operatius 
→ Representació pública en mitjans de comunicació 
→ Realització de projectes i justificacions 

OFERTA LABORAL: 

Coordinador/a per a la Comissió 

d’Inserció Sociolaboral 



 

 
 
Formació 
 
Llicenciatura en alguna d’aquestes carreres:  

→ Ciències Polítiques i de l’Administració 
→ Administració i Direcció d’Empreses 
→ Psicologia 
→ Sociologia 
→ Relacions Laborals 
→ Educadors socials/Treballadors Socials 

 
Formació addicional 
 

→ Màster o formació de postgrau en temes socials o del Tercer 
Sector Social 

→ Postgrau en Recursos Humans 
 
Experiència i coneixements 
 

→ Coordinació d’equips de treball 
→ Gestió d’entitats no lucratives a nivell tècnic o de coordinació 
→ Àmbit de la Inserció Sociolaboral a Catalunya 
→ Redacció i justificació de projectes 
→ Organització d’esdeveniments i actes 
 
Es valorarà també: 

→ Gestió de recursos humans 
→ Màrqueting 

 
Competències 

 
→ Comunicació (oral i escrita). Professional habituat a parlar en 

públic, alt nivell d’assertivitat  
→ Gestió de conflictes 
→ Tolerància a la pressió 
→ Capacitat d’influència i lideratge 
→ Polivalència 
→ Visió estratègica 

 
Condicions  
 

→ Relació laboral inicial prevista de 9 mesos, prorrogable 2013. 
→ 12 hores setmanals 
→ Salari 25€/h bruts (relació en règim d’autònom), d’acord amb el 

pressupost de l’entitat aprovat pel 2012. 
 
Enviar propostes a jgusi@acciosocial.org amb còpia a 
ecas@acciosocial.org abans del 16 de març de 2012 


