CONVOCATÒRIA DE EXPERT/A EN FUNDRAISING/MICROMECENATGE (REF.: 2019/43)
1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: L’IGTP precisa incorporar un/a expert/a en fundraising i micromecenatge
per a gestionar totes les accions vigents en l’àmbit en la captació de fons
2. ÉS REQUEREIX:
a) Estar en possessió del llicenciatura o similar.
b) Formació específica en captació de fons i micromecenatge
c) Capacitat de comunicació i habilitat per a relacions interpersonals i de negociació, orientació a resultats
i consecució d’objectius
d) Experiència mínima de 3 anys en la captació de fons dirigits a persones físiques i jurídiques. Es valorarà
l’experiència de captació de fons en l’àmbit de la recerca biosanitària
e) Experiència en el maneig d’Office i eines digitals
f) Imprescindible nivell alt de català i castellà. Es valorarà coneixement d’anglès.
3. FUNCIONS:
a) Gestionar i impulsar les campanyes de captació actualment vigents.
b) Detectar i generar oportunitats i articular accions diverses per a la captació de fons.
c) Col·laborar de forma proactiva a la resta de les unitats de l’IGTP relacionades amb la macro i
micromecenatge.
d) Elaborar informes per als òrgans de govern de la entitat.
e) Gestionar i fidelitzar als donants actuals especialment als Amics de Can Ruti
4. S’OFEREIX:
a) Contracte indefinit amb un període de prova de 6 mesos
b) Salari brut anual a negociar en funció de la experiència de la persona candidata, distribuïts en 12 pagues
c) El contractat/ada tindrà una jornada laboral de 20 hores setmanals amb horari flexible
d) Incorporació : quan ho autoritzi les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals
de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat
5. PER MÉS INFORMACIÓ:
http://www.germanstrias.org/ca-index/

6.- PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:
La presentació de sol·licituds queda suspesa fins que les mesures fiscals i financeres establertes pels
Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de
l'Estat autoritzin aquesta contractació.

