
 

 

Coordinador/a del Projecte Lliures 

projectelliures.cat 

Projecte lliures: 

L’embrió del projecte Lliures neix d’un llarg debat, a la recerca de noves respostes              

socials davant la severitat dels impactes de la crisi i sorgeix, ara fa més de 18 mesos, en                  

espais de trobada informals entre Coop57, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i            

Òmnium Cultural. Sobre la taula, el mapa de les desigualtats, l’extensió de la             

precarietat, la cronificació de les pobreses –severa i moderada, vella i nova– i la              

irrupció de noves formes d’exclusió. 

 

Fruit d’aquest debat, el passat 2 de novembre les tres entitats vam signar un conveni               

per crear el fons de solidaritat econòmica Lliures.  

 

En el marc d’aquest projecte les tres institucions promotores inicien un procés de             

recerca de coordinació per a llur projecte. 

Principals responsabilitats i funcions: 

Com a coordinador/a del projecte Lliures la persona que ocupi aquesta posició serà             

l’encarregada de la coordinació del projecte des d’un punt de vista operatiu,            

comunicatiu, institucional i territorial i en especial caldrà fer-se responsable del pla de             

captació de fons amb l’objectiu d’incrementar els recursos de la base social ( persones              

i entitats)  

Funcions: 

● Reportar al comitè directiu del projecte. 

● Participar en el disseny i desenvolupament del pla de comunicació. 

● Vetllar pel compliment dels acords i calendari aprovat en el Comitè directiu. 

● Dissenyar i desenvolupar el pla de captació de fons. 

● Organitzar les diferents reunions d’avaluació econòmica i social del projecte. 

● Donar suport als Grup d’Avaluació Econòmica (GAE) i Grup d’Avaluació Social           

(GAS). 



Perfil requerit: 

Formació: Preferentment universitària o similar. 

Es valorarà: 

● Experiència en captació de fons, preferiblement dirigida a empreses i/o base           

social. 

● Experiència en gestió d’equips. 

● Experiència en gestió econòmica i control pressupostari. 

● Coneixement i/o experiència en entitats no lucratives i/o d’economia social. 

● Nivell avançat d’informàtica. 

● Domini del català escrit i parlat. 

Aptituds: 

● Identificació amb la missió, visió i els valors del projecte Lliures. 

● Voluntat de realitzar una recerca contínua de tendències, metodologies i eines           

de captació de fons. 

● Persona amb iniciativa i autònoma que gaudeix creant i implementant noves           

iniciatives. 

● Competències de coordinació i seguiment de planificacions complexes. 

● Competències de caràcter relacional interpersonal i capacitat d’establir i         

gestionar xarxes de relacions. 

● Orientació a resultats. 

● Motivació per treballar en un projecte social. 

 

Retribució:  

24.621€ bruts anuals jornada completa (segons conveni d’acció social amb infants,           

joves, famílies i d’altres en situació de risc a Catalunya).  

 

Altres: 

● Jornada de 25 hores inicialment amb previsió d’una jornada completa. 

● Incorporació immediata. 

● Carnet de conduir B1. 

● Enviar CV + carta de motivació a lliures@projectelliures.cat abans del 26 de            

febrer de 2017. 
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