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El FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT convoca una plaça laboral 
de responsable de Pau i diplomàcia de ciutats amb caràcter temporal per substituir un 
permís de maternitat. 
 
DESCRIPCIÓ: La persona escollida, es responsabilitzarà dels aspectes vinculats al 
funcionament de l’Àrea de Pau i diplomàcia de ciutats, en concertació amb les altres àrees del 
Fons Català. 
 
Les funcions principals seran: 

 Aplicació del pla de treball resultant de la nova planificació estratègica. 

 Supervisió, gestió i seguiment de projectes i programes desenvolupats al seu àmbit, i 
elaboració i revisió dels informes de seguiment, justificació i financers pertinents. 

 Organització de trobades, jornades, seminaris... que es derivin del pla de treball de 
l’Àrea. 

 Responsable de les accions que s’acordin a la Comissió de Pau i diplomàcia de 
Ciutats.  

 Co-responsable de part del treball dins la campanya de refugiats. (Cooperació ciutat-
ciutat i educació per al desenvolupament).  

 Co-responsable dels programes: Ciutats Defensores dels Drets Humans, Coordinadora 
Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharauí, Grup de Treball del CGLU de 
Migracions i Codesenvolupament, Xarxa Catalana d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau 
entre altres. 

 Comunicació de les accions realitzades  

 Viatges de participació en reunions de xarxes de ciutats i de seguiment de projectes 
sobre terreny 

 
REQUISITS: 

 Diplomatura / llicenciatura. 

 Formació específica en cooperació al desenvolupament a través d’un doctorat, màster, 
curs de postgrau o curs específic. 

 Formació i/o experiència demostrada en cooperació descentralitzada. 

 Experiència laboral mínima de tres anys en gestió de projectes de cooperació al 
desenvolupament. 

 Coneixements d’ofimàtica avançats, en fulls de càlcul i bases de dades, i xarxes 
socials. 

 Expressió oral i escrita fluïda. 

 Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C de la Secretaria de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent. 

 Idiomes: anglès i francès com a llengües de treball. 

 Disponibilitat per assistir a reunions amb entitats les tardes-vespres i caps de setmana 
puntuals. 

 Proactivitat i capacitat de treballar en equip. 

 
CONDICIONS: 
 

 Contracte laboral per sis mesos de durada per cobertura de permís de maternitat i 
vacances. 

 Contracte de 39 hores setmanals. 

 Retribució: 30.900 euros bruts anuals. 
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 Incorporació: Darrera setmana de febrer 2017. 

 Ubicació: Barcelona, oficines del Fons Català. 

 
INFORMACIÓ REQUERIDA: Les persones interessades han d'enviar per correu electrònic el 
seu currículum a fonscatala@fonscatala.org fent constar la referència: "plaça Pau", abans del 
17 de febrer de 2017. 
 
Es contactarà amb els candidats preseleccionats entre el 20 i el 21 de febrer de 2016 per fer 
una entrevista. En cas de no rebre resposta en aquest termini, es considerarà desestimada la 
candidatura. Tot i així, el currículum restarà a la base de dades del Fons Català per tenir-lo en 
compte per a futures ofertes. 
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