
 

Fundació Comtal busca un/a 
 

Tècnic/a de Captació de Fons  
d’Empreses 

 

CONTEXT GENERAL 

La Fundació Comtal (www.comtal.org) és una organització no lucrativa que treballa, des de 
l'any 1994, oferint educació i inserció social i laboral a infants, adolescents i joves en situació de 
vulnerabilitat al Casc Antic de Barcelona. 

 

UBICACIÓ DINS L’ORGANIGRAMA  

Es tracta d’una posició de nova creació, que pertany a l’àrea de comunicació i captació de fons, 
que reporta a la responsable d’aquesta àrea. 

 

OBJECTIU GENERAL DEL LLOC 

El Tècnic de Captació de Fons d’Empreses té com a objectiu principal la definició,  presentació 
i seguiment de propostes de col·laboració per a empreses. 

 

TASQUES PRINCIPALS 

 Identificar possibles empreses col·laboradores 

 Preparar propostes de col·laboració i fer visites a les empreses 

 Suport per a desenvolupar la campanya de Nadal dirigida a empreses i visites 

 Suport en la definició del marc global de col·laboració amb empreses 

 Suport dins l’àrea en altres campanyes, definició del pla de xarxes socials, bbdd, etc 
així com redacció de notes de premsa, difusió d’esdeveniments, etc 

 Altres suports puntuals dins l’àrea 

 

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA PRÈVIA  

 Màrqueting / Comunicació i RRPP / Periodisme / Publicitat / ADE 

 Es valorarà estudis especialitzats en Fundraising i RSC. 

 Imprescindible experiència prèvia d’1-2 anys en Comunicació i/o Fundraising en l’àmbit 

de col·laboració amb empreses i/o captació de socis/donants o F2F. 

CONEIXEMENTS 

 Coneixements informàtics a nivell usuari 

 Català i castellà parlat i escrit  

 Es valorarà coneixements en maquetació, disseny i edició de vídeos 

COMPETÈNCIES 

 Autonomia, Capacitat resolutiva, Capacitat de comunicació, Treball en equip, 
Flexibilitat, Creativitat i Compromís 

 
CONDICIONS 

 Lloc de treball: Barcelona 

 Posició a temps complet 

 Contractació de 6 mesos amb possibilitats de continuïtat 

 Salari brut anual: 20.384 € (dividit en 14 pagues) 

 Data d’inici: 11 de Juliol 2016 
 

 
Interessats enviar CV i Carta de motivació a comtal@comtal.org amb la referència 
“Tècnic captació empreses” (només es contactarà als candidats pre-seleccionats). 

 

Data Límit: 29/06/2016 
 

 

http://www.comtal.org/
mailto:comtal@comtal.org

