LLOC DE TREBALL VACANT:
COORDINADOR/A GENERAL DE PROGRAMES– ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

REQUISITS:
ESTUDIS MÍNIMS: Titulació universitària (estudis en gestió d’entitats no lucratives i/o
gestió pública preferentment).
EXPERIÈNCIA: 3 – 4 anys mínim de gestió organitzativa, econòmica i del cicle complet
d’un Projecte.
REQUISITS MÍNIMS:
•
•
•
•

Alta capacitat de comunicació oral i escrita.
Idioma anglès imprescindible.
Coneixements bàsics d’ofimàtica.
Pràctica dels valors de la solidaritat i la reciprocitat.

COMPETÈNCIES CLAUS:
•
•
•
•

Lideratge i capacitat de treball en equip.
Orientació a l’assoliment i l’avaluació de resultats (capacitat productiva i crítica).
Autoconfiança (coherència i capacitat resolutiva).
Pensament estratègic (capacitat per detectar rellevàncies i pautes davant les
situacions).

DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES:
A. PROGRAMES DE L’ENTITAT
a.1) Implementació directa i/o seguiment de les activitats de cada Programa
segons el cicle i el calendari d’execució compromès amb els finançadors.
a.2) Control mensual dels Programes mitjançant els sistemes de monitorització i
garantia de qualitat establerts per l’entitat.
a.3) Elaboració de les Memòries Justificatives dels diferents Programes a presentar
a les Administracions Públiques i d’altres finançadors.
a.4) Orientació estratègica dels Programes en corresponsabilitat amb la Direcció
General.

B. COMUNICACIÓ PÚBLICA DELS PROGRAMES
b.1) L’elaboració, en corresponsabilitat amb la responsable de comunicació, de les
activitats i productes prioritaris a difondre per a cada Programa via les xarxes
socials.

C. RELACIONS AMB ORGANITZACIONS COL·LABORADORES
c.1) Sostenir les relacions institucionals multilaterals que se’n derivin de les
necessitats de cada Programa i/o iniciativa.

CONTRACTACIÓ:
Tipus de contracte: Temporal.
Duració del contracte: Del 15 de Març al 31 de Desembre 2019.
Jornada laboral: 40 hores setmanals.
Horari: Jornada partida (flexibilitat horària i disponibilitat per viatjar).
Vacances: Las vacances 2019 es gaudiran durant el mes d’Agost de 2019.
Retribució bruta anual (12 mesos): 29.000,00 Euros / 2.071 euros/mensuals (x 14
pagues).
Els/les candidats/es finalistes seran sotmesos/es a una prova d’habilitats informàtiques
i de capacitats tècniques.

Contacte:
Enviar correu electrònic: rrhh@saludyfamilia.es / saludyfamilia@saludyfamilia.es

