
 

 

PERSONAL CAPTACIÓ DE FONS 

Delegació de Catalunya ONDG InteRed 

 

Sota la responsabilitat de la persona coordinadora de la delegació i del responsable 

d'aliances amb empreses s'encarregarà de: 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: 

Busquem una persona que s'incorpori a la Delegació de Catalunya per a realitzar les 

funcions de CAPTACIÓ DE FONS PRIVATS a través de la prospecció del teixit empresarial 

català. 

Funcions a realitzar: 

 Donar a conèixer el treball de l’ONGD informant sobre els seus projectes a petites, 

mitjanes i grans empreses. 

 Consolidar una xarxa d'empreses col·laboradores amb l’ONGD. 

 Garantir l’assoliment dels objectius acordats.  

 Reportar quinzenalment a la persona responsable l'activitat dut a terme per a la 

consecució de l'objectiu. 

CONDICIONS LABORALS: 

 Contracte laboral de 20 hores setmanals. Sou fix segons conveni. Variable en funció 

de resultats. 

 Horari flexible a convenir amb la persona responsable. 

 Formació inicial i continuada referent al coneixement de l’entitat i del sector. 

 Incorporació al mes de setembre de 2021. 

PERFIL REQUERIT: 

 Estudis mínims: Llicenciatura / Grau o Estudis Tècnics Superiors 

 Experiència mínima: Almenys 1 any. 

 Imprescindible resident a: Catalunya. 

 Nivell C de català 

Requisits necessaris 

 Experiència en captació de fons 

 Màrqueting/venda. 



 Habilitats comunicatives. 

 Experiència prèvia en entitats del tercer sector. 

 Persona empàtica, resolutiva, positiva i amb grans capacitats de 

comunicació. 

 Perfil comercial, orientat a la consecució d’objectius. 

Requisits desitjables 

 Capacitat de treball en equip 

 Experiència prèvia en venda directa o telemàrqueting, preferiblement per a ONGs. 

 Vehicle propi 

 

Perfil curricular: Comercial/Agent comercial  

PROCEDIMIENT DE SELECCIÓ: 

 

Les persones interessades poden enviar Curriculum Vitae i carta de motivació fins al 12 de 

juliol de 2021 per correu electrònic a gestion.personas@intered.org posant en línia 

d'Assumpte: “Personal captació de fons Catalunya”. 

Les persones preseleccionades realitzaran una entrevista amb la persona responsable de 

l’ONGD a Barcelona. 

InteRed podrà sol·licitar a la persona candidata la documentació acreditativa dels aspectes 

valorables, durant l'entrevista o en qualsevol altre moment del procés.  

Els CV enviats fora de termini no es tindran en compte en el procés de selecció. Només es 

contestaran aquelles candidatures que siguin preseleccionades. 

En concordança a l'estratègia de gènere de l'entitat, InteRed es compromet a garantir la 

igualtat d'oportunitats de totes les persones en l'accés a les oportunitats laborals i el 

desenvolupament d'aquestes, sense cap discriminació per raó de sexe, gènere, identitat 

sexual, procedència, nacionalitat, classe social, ideologia, confessió religiosa, o qualsevol 

altre factor identitari que pugui ser susceptible de discriminació. 


