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oferta 
laboral 

ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social necessita cobrir la plaça de director/a 
general a partir de l’1 de desembre de 2020  

Perfil professional / requisits bàsics: 
- Titulació universitària de Grau o equivalent 
- Es valoraran estudis superiors (màster, postgrau,...) de direcció, funcions 

gerencials o altres 
- Coneixement del tercer sector i de l’àmbit de les polítiques socials 

Funcions del lloc de treball: 
- Directiu/va que depèn i rendeix comptes a la Junta Directiva d’ECAS, i per 

extensió a l’Assemblea, sobre tota l’activitat que desenvolupa la federació. 
- Desplegar el marc estratègic de la federació 
- Planificar, executar i fer seguiment dels plans operatius anuals 
- Té al seu càrrec a l’equip tècnic. 
- Liderar les polítiques generals i assegurar que ECAS es comunica i fa 

propostes a les administracions i a les entitats polítiques i socials que 
exerceixen influència en aspectes que incideixen en el risc d’exclusió i la 
lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població. 

- Assegurar la comunicació i la interrelació de les organitzacions membres 
d’ECAS vetllant per generar sinèrgies i coneixements que ajudin a la 
transformació social i a la lluita contra les desigualtats, i situïn la federació 
com a referent significatiu en les polítiques socials de Catalunya. 

- Planificar, controlar i fer seguiment de l’execució del pressupost vetllant per 
la sostenibilitat de la federació i assegurant el seu finançament 

- Treballar pel creixement de l’entitat, cercant nous associats 
- Detectar noves necessitats dels associats 
- Donar suport a la coordinació dels grups de treball, comissions i vocalies 
- Fer seguiment del desplegament territorial i d’àmbits 
- Construir el pla d’incidència social i política de la federació aportant valor i 

discurs tècnic als posicionaments polítics d’ECAS. 
- Fer seguiment de l’agenda institucional 
- Representar l’organització davant de tercers, amb acompanyament,  o 

sense, d’altres òrgans propis d’ECAS: davant governs, institucions, partits 
polítics, mitjans de comunicació, entitats i empreses, agents socials,... 

- Aprofundir sobre les capacitats de l’organització amb l’objectiu de generar 
propostes de continguts d’ECAS. 

Competències necessàries: 
- Gestió i direcció d’entitats i serveis vinculats al Tercer Sector Social 
- Capacitat d’organització, visió estratègica, planificació, gestió dels recursos i 

orientació de resultats 
- Habilitats per liderar, dirigir i desenvolupar estratègies de treball en xarxa i 

d’aliances entre entitats.  
- Alta capacitat d’anàlisi i resolució de problemes, prospecció i adaptació als 

canvis 
- Capacitat relacional i de comunicació amb una gran diversitat d’interlocutors 
- Competència analítica social i política 
- Planificació estratègica i econòmica (assignació de recursos,...) 
- Competència tècnica en generar posicionaments amb valor polític 
- Creativitat, iniciativa, flexibilitat, capacitat resolutiva 

 



 

Experiència i requeriments 
- Experiència en responsabilitats directives o gerencials en l’àmbit social 
- Experiència en la interlocució i construcció d’aliances amb altres actors 

socials (veïns, entitats, serveis, administració,...) 
- Experiència en l’àmbit de sensibilització social i incidència política 
- Experiència en l’àmbit comunitari i del treball en xarxa 
- Domini del català i del castellà, parlat i escrit (equivalent a nivell C) 
- Es valorarà el coneixement d’idiomes, prioritàriament anglès i francès 
- Alt nivell d’ofimàtica (paquet Office) 
- Es valorarà l’experiència en el tercer sector social, en especial en l’acció 

social, i el grau de coneixement sobre les plataformes del segon i tercer 
nivell 

Condicions laborals: 
- Jornada completa, 38,5h/setmanals  
- Retribució segons valoració entre 40.000€ – 45.000€ 
- Horari flexible, disponibilitat matí i tarda.  

Presentació de candidatures: 
Enviar CV amb mail/carta de motivació a selecció@acciosocial.org, amb la 
referència: “DIRECCIÓ GENERAL ECAS” fins el 2 de novembre de 2020   
 
Es mantindrà la confidencialitat en tot el procés. En cas de no rebre resposta a 

la teva candidatura en un termini de 10 dies des de la data límit de recepció de 

currículums, la mateixa s’entendrà descartada. 

 


