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OFERTA LABORAL: Responsable de Gestió Interna 

 

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

persona com a Responsable de Gestió interna.  

 

Funcions: 

● Seguiment del compliment del Pla de treball anual.  

● Elaboració i seguiment del pressupost i l’auditoria.  

● Coordinació i supervisió de la comptabilitat i la tresoreria.  

● Control i gestió de les subvencions i convenis amb l’Administració Pública i 

amb entitats privades.  

● Coordinació de l’àrea d’administració i secretaria.  

● Coordinació i gestió dels Recursos Humans. 

● Relació amb proveïdors. 

● Relacions amb les entitats membres.  

 

 

Perfil requerit: 

 

● Llicenciatura o Grau en ciències socials, econòmiques o similars 

● Coneixement i experiència en el tercer sector social.  

● Coneixement de les institucions públiques i el seu funcionament intern. 

● Coneixement del marc legislatiu que afecta al Tercer Sector en els àmbits 

competents.  

● Experiència en gestió pressupostària.  

● Experiència en gestió de subvencions públiques i privades.  

● Habilitats relacionals, empatia i resiliència.  

● Nivell alt d’expressió escrita i oral 

● Coneixement d’eines de treball col·laboratives i plataformes virtuals.  

 

Es valorarà: 

 

● Coneixement d’alguns dels àmbits següents: sistemes d’avaluació de 

programes i projectes, obligacions de transparència pel tercer sector, gestió 

interna amb perspectiva de gènere, polítiques de cures, i altres relacionats 

amb la millora de la gestió interna.  

● Capacitat de treball en equip i flexibilitat organitzativa. 

● Capacitat de treball sota pressió.   

● Capacitat d’iniciativa, d’organització i autonomia personal.  

● Ús de les TIC.  

 

 

Tipus de contracte: indefinit 

Retribució: Segons escala salarial de l’entitat  

Incorporació: immediata 

Tipus de jornada: jornada completa de 38 hores, amb flexibilitat horària i teletreball.  

 

 

El termini de presentació de currículums finalitza el dia 29 de juny 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: PL02_2022_Nom 

cognoms. 

Abstenir-se de presentar candidatura si no es compleix el perfil requerit. 


