
PROMOCIO INTERNA: X SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: 

Servei/Projecte/Àrea: 

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte:

Jornada Habitual:

Remuneració:

Centre de treball:

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:

REQUISITS:

Lloc de Residència habitual:

Titulació:

Formació específica:

Experiència (tipus i temps)

Carnet de conduir:

Vehicle:

IDIOMES:

OFIMÀTICA: 

Habilitats i competències:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.

Creativitat i innovació, treball en equip, flexibilitat, organització, autonomia, persona resolutiva i amb bones 

habilitats comunicatives i de gestió de projectes. 

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

Responsable Àrea de Persones

Àrea de Persones

8 de Gener de 2023

posteriorment a la data indicada no s' admetran més CV per aquest procès de selecció

L’Àrea de Persones de la Fundació IRES dóna suport transversal als projectes i serveis de l’entitat. Cuidant i 

acompanyant als/les professionals durant tota la relació laboral i de voluntariat. 

Es requereix que la figura de Responsable de Persones sigui un perfil generalista amb experiència mínima de 5 

anys en les funcions descrites dels quals mínim dos anys siguin de coordinació de projectes transversals. Es 

valorarà molt favorablement experiència en el sector social. 

El propòsit de la figura de Responsable de l'Àrea de Persones és liderar els projectes i desenvolupament de 

l'àrea per a donar resposta a l'acompliment dels mateixos. Treballarà conjuntament amb l’equip tècnic i 

administratiu i reportant directament a la Directora de persones vetllant sempre per un bon clima laboral i 

assegurant la millora continua de l'àrea. Alguns dels projectes principals a liderar són: formació, voluntariat, 

comunicació interna així com projectes pròpis de l'àrea i administració de personal.

ALGUNES DE LES FUNCION PRINCIPALS:

Formació:

1.Elaboració del pla anual de formació de l'entitat.

2.Contactar amb centres formatius per a organitzar les formacions transversals i específiques dels diferents 

equips.

3.Gestió documental de les formacions. (Bonificar a la Fundae, Seguiment de documentació, etc..).

4.Control del credit intern.

Voluntariat:

Ser la persona de referència del voluntariat al territori de Catalunya.

1. Liderar les reunions de la comissió estratègica de voluntariat. 

2.Control de la gestió documental del personal voluntariat.

3.Justificar i elaborar els projectes i les memòries anuals de l'entitat en matèria de voluntariat.

Comunicació interna:

1. Elaborar conjuntament amb la Direcció de l'àrea i comunicació el plà de comunicació interna d el'entitat. 

2. Co-creació dels continguts de Comunicació Interna de l'IRESNews. 

Co-lideratge i desenvolupament de projectes a desenvolupar de l'àrea: 

1. Co-liderar projectes propis de l'àrea determinats en els objectius estratègics de l'entitat en matèria de 

desenvolupament professional així com en matèria d'administració de personal. 

2. Donar suport (quan així sigui necessàri) en l'elaboració de contractes, altes i baixes a la Seguretat Social. 

Indefinit

38,5 hores setmanals de dilluns a divendres

30.000€ bruts anuals

Barcelona (Avinguda de Roma, 157 2a planta)

Barcelona o rodalies

Imprescindible experiència mínima de 5 anys en les funcions 

anteriorment descrites.

Imprescindible coneixements de la plataforma FUNDAE (bonificar 

i gestionar crèdit de les formacions).

Experiència mínima de 2 anys en liderar projectes transversals.

Es valorarà molt favorablement experiència en el sector social.   

Valorable

Valorable

Català i castellà nivell alt

Bons coneixements del paquet office (word, excel).

Imprescindible coneixement del programa A3Innuva.

Valorable coneixement ús del CANVA.

Grau universitari en Psicologia, Relacions Laborals, etc.

Formació específica en Recursos Humans. 

Valorable Formació en igualtat i violència de gènere.

Valorable formació específica en habilitats de lideratge i coaching. 
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