
 

 

Oferta laboral: tècnic/a de captació de fons i relacions empresarials   
 
 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL LLOC DE FEINA 

S’encarrega d’implementar, coordinar, seguir i acomplir les línies de treball de l’àrea de captació de fons 

i de relacions amb el teixit local i empresarial de l’entitat.  

 

Es coordina amb els responsables dels serveis de l’entitat i amb l’equip de prospectors laborals, 

reportant a la direcció tècnica i, en última instància, a la Junta directiva.  

 

Col·labora en la planificació de les tasques de prospecció empresarial i en la recerca de noves empreses, 

així com en el manteniment de les empreses col·laboradores.  

 

Ajuda a dissenyar la planificació anual de l’àrea i a recollir informació de la feina realitzada al finalitzar 

els projectes per a l’elaboració de les memòries. 

FUNCIONS 

Implementació, seguiment i avaluació dels plans de captació. 

Elaboració i execució d’estratègies de captació de fons dirigides a les empreses. 

Desenvolupament de propostes, visites a empreses, convenis i acords, etc. 

Manteniment i ampliació de la cartera de clients. 

Elaborar informes, memòries, protocols i registres. 

Donar suport a l’equip de prospectors d’empreses. 
REQUERIMENTS COMPETENCIALS BÀSICS I TÈCNICS 
Formació superior. 
Experiència mínima de 3 anys en captació de fons i/o posicions comercials amb responsabilitat en 
generació de fons i desenvolupament de negoci. 
Coneixements de l’àmbit social i de la discapacitat.  
Nivell alt de català i castellà a nivell escrit, parlat, llegit i entès. 
REQUERIMENTS COMPETENCIALS TRANSVERSALS  
Responsabilitat 
Comunicació 
Habilitats comercials 
Adaptabilitat 
Treball en equip 
Organització de la pròpia feina 
Relació interpersonal 

 

S’ofereix:   

Contracte D’obra i servei fins a 30 de juny de 2020, amb possibilitat de renovació.  
Sou 21.000€ bruts  
Horari 35 h/setmanals. De 9 a 15h i dues tardes a la setmana a escollir.  

 

Si estàs interessat/da en l’oferta, envia el teu currículum i escrit de motivació a Laia 
Sullastres (direccio.tecnica@acapps.org) abans del 6 de novembre.  
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