La Dinamo ampliem equip!

La Dinamo Fundació

La Dinamo Fundació busquem una nova persona encarregada de captació de
fons, coordinació general de l’activitat i coordinació de comunicació
La Dinamo, fundació que té per objectiu contribuir a l’impuls de l’habitatge cooperatiu en règim d’ús arreu
de Catalunya busquem una nova persona per a què s’incorpori a l’entitat. En cas de tenir interès en el lloc
de treball, envia un CV personal al següent correu: info@ladinamofundacio.org

CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ
Conveni: Acció i Intervenció Social amb una categoria Professional Tècnic de grup 1
Jornada: completa (40h), amb flexibilitat horària
Base salarial: 22.840,68€ bruts en 12 pagues
Termini: a partir de març de 2019. Període de prova de 6 mesos, amb voluntat de permanència.
Funcions principals: Captació de fons, coordinació general de l’activitat i coordinació de comunicació

FUNCIONS DETALLADES
1/ Captació de fons
- Definició i planificació de la captació de fons. Fixació concreta de prioritats i objectius.
- Acció comercial i de fundraising directe sobre agents privats i Administracions Públiques
2/ Coordinació general de l’activitat
- Planificació anual i seguiment de les línies estratègiques de l’entitat
- Seguiment i avaluació dels objectius generals i concrets
- Relacions públiques
- Contacte amb administracions i entitats
- Contacte amb altres entitats del sector
3/ Coordinació de comunicació
- Pla comunicatiu. Planificació anual i seguiment de la comunicació
- Campanyes comunicatives
- Definició, disseny i programació de campanyes comunicatives
- Revisió de documentació i materials comunicatius
- Seguiment i avaluació
- Contacte amb premsa i amb entitats

REQUISITS
- Persona amb iniciativa, capacitat de treball en equip i motivació pel projecte
- Idiomes: nivell alt de català i castellà i nivell mig d’anglès
- Programari: eines bàsiques d'ofimàtica
Es valorarà:
- Incorporar coneixements de l'ESS i de l'àmbit del dret a l'habitatge
- Participació en moviments socials

