
 

 

OFERTA LABORAL 

 

DADES DE L’ENTITAT 

Nom: Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans 

Adreça: C/Casp 43, baixos (08010 Barcelona) 

Breu descripció de l’entitat: Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans treballa a 

Catalunya per la defensa dels drets humans i, en concret, per la defensa dels drets civils 

i polítics. Apostem per combinar la intervenció directa davant situacions de vulneració 

de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen 

com a objectiu promoure canvis en les polítiques públiques. Tot això es duu a terme a 

través d’una estructura estable, sostenible i independent.  

 

LLOC DE TREBALL 

Perfil professional: Tècnic/a de projectes i supervisió d’equip 

Nombre de places a cobrir: 1 

Breu descripció del lloc de treball:  

- Recerca de finançament públic i privat. 
- Formulació, seguiment i justificació de subvencions. 
- Coordinació amb l’àrea d’Administració i Gestió en l’elaboració de pressupostos 

i seguiment econòmic de l’entitat. 
- Previsió, seguiment i control de les tasques a realitzar per part de les figures de 

Coordinació de les àrees de treball (redacció d’informes, estudis, memòries...).  
- Gestió del personal assalariat i voluntari.  
- Coordinació i traspàs d’informació setmanal a les figures de Direcció.  
- Altres vinculats a la gestió tècnica general de l’entitat.  

Requisits imprescindibles:  

- Experiència prèvia en la gestió tècnica d’entitats no lucratives. 
- Experiència prèvia en la formulació, seguiment i justificació de subvencions a ens 

públics i privats. 
- Coneixement del món associatiu. 
- Titulació universitària en Econòmiques, Empresarials, Gestió i Administració 

d’Empreses o similar.  
- Domini del paquet Microsoft Office. 
- Habilitats socials i comunicatives. 
- Imprescindible nivell alt de català, castellà i anglès. 



 

Es valorarà positivament: 

- Coneixement de subvencions a programes europeus. 
- Coneixement de finançaments privats. 
- Experiència associativa, personal o professional. 
- Ganes i motivació per treballar en equip en el món associatiu. 

 

Data d’incorporació: Mitjans de setembre 

Tipus de contracte: Temporal 

Període de prova: 1 mes 

Durada del contracte: 6 mesos (prorrogables) 

Jornada laboral: Parcial (30 hores setmanals) 

Horari setmanal: A determinar 

Retribució mensual bruta: 1.130€/mes (bruts) 

 

Persones interessades enviar el CV i una carta de motivació en un correu d’assumpte 
“Candidatura tècnic/a de projectes” a l’adreça electrònica info@iridia.cat. 

T’informem que l’Associació Irídia, responsable del tractament de les dades que ens 
facilitis, amb correu info@iridia.cat i telèfon 693563529, tractem les dades de les 
persones candidates amb la finalitat de gestionar la selecció de la plaça i informar 
d’altres possibles ofertes que puguem treure en un futur. Les dades són tractades sota 
mesures de seguretat i no seran cedides a tercers. Pots fer ús del teu dret de consulta, 
cancel·lació, ratificació o supressió de les teves dades en qualsevol moment, i consultar 
informació sobre la nostra política de protecció de dades aquí.  

 

Data límit 1 de setembre de 2018  

 

 

mailto:info@iridia.cat
http://iridia.cat/proteccio-dades/

