Tècnic/a d'Emprenedoria - Acció
contra la Fam
Contribuiràs a acabar amb la fam al món perquè...
Acció contra la Fam és una organització internacional no
governamental, privada, apolítica, aconfessional i no lucrativa
creada el 1979 per intervenir a tot el món. La seva vocació és
lluitar contra la fam, la misèria i les situacions de perill que
amenacen homes, dones i infants indefensos. Actualment 500
cooperants i 5.000 treballadors locals treballen a la Xarxa
Internacional Acció contra la Fam a més de quaranta països al
voltant de quatre eixos d'intervenció: nutrició, salut, seguretat
alimentària i aigua i sanejament.
OBJECTIU GENERAL:
Col·laborar en la posada en marxa de l'estratègia, l'execució i el
desenvolupament de l'àrea d'Acció Social a Espanya d'Acció
contra la Fam, a través fonamentalment del projecte de Foment i
Suport a l'Emprenedoria (Vives Emprende) a Catalunya.

Les principals activitats que duràs a terme són les
següents:
Implementar la difusió, posada en marxa, execució i
seguiment dels programes d'emprenedoria.
Elaborar els informes de justificació dels programes
corresponents segons les normes de cada donant.
Contribuir al desenvolupament i innovació de la metodologia
dels programes d'emprenedoria.
Donar suport en la recerca de voluntariat per a la seva
incorporació en l'assessorament o mentoring a participants
del programa.
Donar suport en la redacció de propostes per a l'obtenció de
línies de finançament públic o privat per al Programa
d'Emprenedoria d'Acció contra la Fam.
Involucrar-se en els processos de coordinació interns i
externs de la Delegació de Catalunya i Aragó i del
departament d'Acció Social.

Aquesta descripció encaixa amb tu?
3-4 anys en departaments d'emprenedoria d'entitats no
lucratives.
Llicenciatura o grau en empresarials, econòmiques,
administració d'empreses - ADE, dret, psicologia, ciències
socials, enginyeria, etc.
Assessorament a persones emprenedores en tot l'itinerari
per emprendre (coneixement de metodologies Canvas,
plans de màrqueting, aspectes jurídics i legals, etc.).
Elaboració de plans de negoci i anàlisi economicofinancers
de projectes.
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Coneixements de les particularitats d'empreses d'Economia
Social.
Gestió econòmica de negocis.
Gestió del cicle de projectes.
Formulació de projectes.
Desitjable un coneixement i motivació per la cooperació
internacional i el sector humanitari.
Coneixement d'Acció contra la Fam desitjable.
Es valorarà coneixements i/o experiència pel que fa a
l'enfocament de gènere.
Domini de castellà i català i desitjable: anglès i/o francès.
Paquet office a nivell usuari.
Mobilitat nacional 2-3 vegades a l'any.

El nostre paquet retributiu:
Integració en una organització dinàmica, de reconegut
prestigi professional amb projecció internacional.
Contracte per obra fins al 2019.12.31.
25 dies laborables de vacances anuals (proporcional al
temps treballat).
Tiquets restaurant.

Pots inscriure't a l'ofertaaquí.
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