LLOC DE FEINA: TÈCNIC/A EN CAPTACIÓ DE FONS. GIRONA

FUNDACIO ESCLEROSI MÚLTIPLE

www.fem.es

isaa@fem.es// Assumpte: captació Girona
DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL: Busquem un tècnic/a en captació de fons que tindrà com a
missió mantenir i incrementar els fons privats: campanyes de captació, relació amb empreses o
iniciatives solidàries, i els fons públics (subvencions) a les comarques de Girona.

REQUISITS

TASQUES

• Grau/ formació superior en Marketing
• Coneixements en gestió
d’esdeveniments

• Organització i execució de les
campanyes de la Fundació a Girona.
• Cerca i seguiment d’empreses
col·laboradores i gestió dels
convenis pertinents.

• Experiència en relació amb
empreses.

• Visites i seguiment de les institucions
públiques i entitats

• Experiència mínima d’1 any en
captació de fons
• Imprescindible carnet de conduir i
cotxe propi.
• Nivell alt de redacció i expressió oral
en català

• Gestió i coordinació dels
voluntaris/es de les campanyes.
• Gestió de subvencions públiques
• Cerca i seguiment d’iniciatives
solidàries de particulars o d’empresa

CONDICIONS
Data d'incorporació: Immediata
Jornada: Parcial. 25 hores.
Lloc: Girona

COMPETÈNCIES NECESSÀRIES
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificació i Organització
Treball en equip
Iniciativa / Proactivitat
Orientació a resultats
Habilitats comunicatives
Capacitat de comunicació
Gestió del temps
Resiliència

PER QUÈ FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE?
Creada el 1989 a Barcelona com a entitat privada sense afany de lucre, la missió de
la Fundació Esclerosi Múltiple és aturar l’impacte de la malaltia i millorar al benestar
físic, psíquic i social dels de les persones amb esclerosi múltiple i les seves famílies.

La Fundació compta amb una xarxa de centres neurorehabilitadors i ofereix serveis de
formació i inserció laboral per a persones amb discapacitat física mitjançant el Centre
Especial de Treball (FEM-CET), a més d’impulsar campanyes de sensibilització i captació
de fons, com ara el ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’, que amb vint-i-sis edicions és un dels
actes solidaris més multitudinaris a Catalunya.

