Responsable de la Campanya
Som Comerç Just i Banca Ètica i
de la nova Coordinadora pel
Comerç Just i les Finances
Ètiques
Cerquem una persona Responsable de la Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica i de la nova
Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques.

La Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica va néixer fa dinou anys per sensibilitzar la
ciutadania i fer incidència social i política per tal de visibilitzar les condicions del comerç
internacional i les seves conseqüències en els països empobrits, promovent les alternatives del
Comerç Just i les Finances Ètiques. Aquesta Campanya la lidera SETEM Catalunya,
conjuntament amb Alternativa 3, Oxfam Intermón, Fiare, FETS i la Xarxa d’Economia Solidària.
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Actualment ens trobem constituint una entitat de segon grau per continuar desenvolupant
aquesta campanya. És per aquest motiu que la persona seleccionada en l’oferta de treball haurà
de formalitzar la creació d’aquesta entitat i durant el 2019 passarà a formar part de l’equip
d’aquesta nova Plataforma de segon grau. Així mateix, haurà de donar seguiment i finalització a
la Campanya tal com ha estat implementada fins ara per SETEM.

Les persones interessades han d’enviar un CV i carta de motivació en català a Recursos Humans
de SETEM Catalunya: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb la referència “Oferta de treball:
Responsable Comerç Just i Finances Ètiques” fins al diumenge 26 d’agost de 2018.
Data límit de presentació: Diumenge, 26 Agost 2018
Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Referència de la plaça: Oferta de treball: Responsable Comerç Just i Finances Ètiques
Funcions:
Responsable de la Campanya pel Comerç Just i les Finances Ètiques i futura
Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques.
https://comercjustibancaetica.org/
Seguiment, formalització i implementació de la Coordinadora pel Comerç Just i les
Finances Ètiques.
Seguiment tècnic i econòmic del projecte i elaboració d’informes de seguiment i
justificació pels finançadors de la campanya.
Portaveu i representant de la Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica i de la
futura Coordinadora de Comerç Just i Finances Ètiques: atendre mitjans de
comunicació i interlocució amb les administracions i altres entitats.
Coordinació de les activitats de campanya: Desfilada de roba sostenible a la Fira
d’Economia Solidària de Catalunya (octubre 2018) i la Fira de Consum Responsable

Mes informació:
Oferta al web de SETEM Catalunya

de Barcelona al Nadal 2019, entre d’altres.
Seguiment i suport a les activitats de la campanya a territori (amb entitats locals i
ajuntaments).
Gestió de peticions en relació a demandes de materials i recursos de la campanya.
Coordinació junt amb el responsable de comunicació de SETEM del Pla de
Comunicació de la campanya.
Requisits:
Coneixements del moviment del Comerç Just, les Finances Ètiques i l’Economia
Solidària.
Experiència laboral i/o de voluntariat mínima de dos anys en ONG/moviments
socials.
Coneixements de Marc Lògic i del cicle de gestió de projectes d’educació per al
desenvolupament i subvencions (locals, autonòmiques, estatals i europees).
Experiència en participació i coordinació de consorcis o xarxes d’entitats.
Persona proactiva, polivalent, amb capacitat de treballar de forma autònoma.
Capacitat de parlar en públic, bona capacitat de redacció i domini escrit del català
(Nivell C acreditat) i castellà.
Capacitat de flexibilitat i adaptació per respondre a les necessitats organitzatives
de la campanya.
Es valorarà:
Experiència de treball amb institucions públiques, pel que fa a incidència política i
a compra pública, en temes relacionats amb la justícia econòmica (Comerç Just,
Finances Ètiques, Economia Social i Solidària, altres àmbits afins).
Experiència en l’organització d’esdeveniments.
Formació específica de comunicació en ONG.
Experiència en dinamització de voluntariat.
Coneixements en perspectiva de gènere i feminisme.
Coneixements d'anglès i/o d’altres idiomes.
Disponibilitat per viatjar.
Ser sòcia o voluntària de SETEM Catalunya, XES, FETS, Oxfam Intermón,
Alternativa 3 i/o Fiare.
Condicions de la plaça:
Lloc de treball: inicialment a la seu de SETEM Catalunya (Barcelona).
Jornada laboral de 30 hores setmanals.
Contracte d’obra i servei fins a principis de 2019. Després del període de prova,
conversió a contracte subrogat per part de la nova entitat de segon grau.
Flexibilitat horària.
Disponibilitat en caps de setmana ocasionals.
Remuneració: 1.686,18 € bruts mensuals a 12 pagues.
Incorporació a principis de setembre.
Informació requerida:
Les persones interessades han d’enviar un CV i carta de motivació en català a Recursos
Humans de SETEM Catalunya: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb la referència “Oferta de treball:
Responsable Comerç Just i Finances Ètiques” fins al diumenge 26 d’agost de 2018.
Organitza: SETEM
Mes informació:
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