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OFERTA LABORAL: Tècnic/a d’internacionalització 

 

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya necessita contractar una 

persona com a tècnic/a d’internacionalització.  

 

Funcions: 

 

● Organitzar contactes i relacions amb entitats europees del tercer sector. 
● Organitzar contacte amb eurodiputats/des. 
● Recollida de documentació relacionada amb les polítiques socials europees 

que afecten Catalunya i fer propostes de millora.  
● Fer seguiment de les convocatòries de fons europeus. 
● Identificar oportunitats per al tercer sector social en l’àmbit europeu.  
● Assessorar les entitats membres de la Taula en relació amb els fons 

europeus. 
● Organitzar jornades i sessions per a les entitats socials en matèria de fons 

europeus o polítiques europees.  
● Coordinació tècnica de la comissió de seguiment internacional.  
● Participació en l’elaboració d’anàlisi i documents en temes relacionats amb la 

internacionalització. 
● Participació en campanyes i projectes en els quals està implicada 

l’organització, en coordinació amb altres àrees o organitzacions.  
 

 

Perfil requerit: 

 

● Llicenciatura o Grau i especialització en l’àmbit de les polítiques o les 

relacions internacionals.  
● Coneixement de l’estructura organitzativa de les institucions europees. 
● Coneixement dels fons europeus. 
● Coneixement i experiència en el tercer sector social.  
● Capacitat d’anàlisi de la legislació europea. 
● Nivell alt d’anglès. 
● Nivell alt d’expressió escrita i oral. 
● Coneixement d’eines de treball col·laboratives i plataformes virtuals.  

 

Es valorarà: 

 

● Coneixement de la legislació sobre tercer sector i economia social. 
● Coneixement de les institucions públiques de Catalunya. 
● Capacitat de coordinació de grups de treball. 
● Capacitat de treball en equip i flexibilitat organitzativa. 
● Capacitat de treball sota pressió.   
● Capacitat d’iniciativa, d’organització i autonomia personal.  
● Altres idiomes. 
● Ús de les TIC.  
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Tipus de contracte: indefinit. 

Retribució: Segons escala salarial de l’entitat.  

Període del contracte: a partir de febrer de 2022. 

Tipus de jornada: jornada de 30 hores setmanals amb flexibilitat horària i 

teletreball.  

 

El termini de presentació de currículums finalitza el dia 19 de gener de 2022. Cal 

fer arribar un CV i una carta de motivació, en un únic document adjunt, al correu 

electrònic: taula@tercersector.cat indicant en l’assumpte: PL01_2022_Nom 

cognoms. 


