
Convocatòria d'una plaça de:

Tècnic/a de seguiment i gestió de projectes i finançament públic, en el departament de

cooperació internacional de la Demarcació de Catalunya d’Arquitectura Sense Fronteres a

Barcelona.

Descripció

Arquitectura Sense Fronteres necessita incorporar una persona tècnica de seguiment i gestió de

projectes i finançament públic, en el departament de cooperació internacional de la

Demarcació de Catalunya d’ASF Espanya, a Barcelona.

Aquesta persona, treballarà en estreta col·laboració amb la resta de l'equip tècnic de la demarcació

territorial de Catalunya i amb els equips de terreny d'ASF a Inhambane i Maputo (Moçambic), als

projectes dels quals buscarà finançament públic i prestarà el degut seguiment tècnic i financer, per a

la seva adequada execució i posterior justificació, davant dels agents finançadors.

Data prevista d’incorporació: INMEDIATA

Tasques/Responsabilitats a la DT Catalunya:

1. Suport i assessorament tècnica als processos d'identificació de nous projectes realitzada pels

equips tècnics a terreny.

2. Responsable directe/a de la formulació completa dels nous projectes identificats des de

terreny.

3. Recerca d'oportunitats de finançament públic i/o privat, via convocatòries de subvencions o

ajudes d'àmbit local, provincial, autonòmic, nacional o internacional (UE, NNUU i altres).

4. Adaptació dels projectes formulats a les convocatòries identificades i els seus requisits,

presentació dels projectes a aquestes convocatòries i seguiment del procés (resolució de

requeriments, ampliacions de documentació, reformulacions, etc.) fins a la seva resolució

definitiva.

5. Seguiment tècnic i supervisió econòmica de l'execució dels projectes en cartera en

col·laboració amb l’equip de la demarcació.

6. Coordinació i supervisió de la justificació i del tancament de projectes, mitjançant l'elaboració

i presentació d'informes tècnics i financers davant agents finançadors, i seguiment de

l'acompliment d'obligacions d'avaluació i auditoria externa, segons bases de les

corresponents convocatòries i projectes supervisats i al seu càrrec.
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Perfil i requisits

Requisits imprescindibles:

• Estudis universitaris finalitzats (en qualsevol branca de coneixement) + postgrau o màster, ja

sigui genèric o especialitzat, en qualsevol àmbit de la cooperació internacional per al

desenvolupament.

• Experiència prèvia demostrable (al menys 3 anys complets) en formulació de projectes i en la

gestió i seguiment de subvencions i convocatòries de finançament en l'àmbit de la

cooperació internacional per al desenvolupament.

• Capacitat comunicativa oral i escrita en català/castellà i anglès

• Iniciativa personal i autonomia

• Flexibilitat horària

• Coneixement avançat del paquet Office, sobretot, usuari avançat d'Excel.

Es valorarà

- Sensibilitat o vinculació professional amb el món de l'arquitectura.
- Coneixements portuguès.

Retribució i condicions

- Contracte indefinit (fixe-discontinu), durada inicial fins desembre 2022 amb període de prova

de 2 mesos, amb la previsió de donar continuïtat a la contractació posteriorment en cas que el

finançament de projectes obtinguda així ho permeti.

- Jornada de 35h setmanals.

- Retribució segons taules salarials de l'entitat (conveni d’acció social).

Candidatures

Adreçar CV i a l'adreça catalunya@asfes.org abans del 13 de juliol. Només es contactarà amb les

candidatures pre-seleccionades.

NOTA: Al tractar-se d'una necessitat d'incorporació immediata, en cas de ser necessari,
aquesta convocatòria podria romandre oberta després de la data indicada, fins la selecció
final d'alguna de les persones candidates.
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