
 

 
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE GESTOR/A DE PROJECTES A LA 
SECRETARIA GENERAL  

 
Donada la necessitat de cobrir una plaça eventual per circumstàncies de la producció de Gestor/a de 
projectes a la Secretaria General, es convoca un procés de selecció per tal de cobrir el lloc de personal 
d’administració i serveis.  
 
FUNCIÓ A DESENVOLUPAR: 

• Recerca de finançament per als projectes de l’organització.  
• Preparació de memòries de sol·licitud i memòries justificatives de subvencions autonòmiques, 

nacionals i europees. 
• Seguiment de la despesa i de l’execució dels projectes de la Fundació.  
• Preparació de concursos públics i negociats. 
• Preparació de la memòria anual de la Fundació. 
• Altres tasques de suport a la Secretaria General.  

 
REQUISIT INDISPENSABLE: 

• Llicenciatura en Ciències Polítiques, Sociologia, Dret, Administració i Direcció d’Empreses o 
similar. 

• Experiència en gestió de subvencions. 
• Experiència professional mínima de 2 anys. 
• Bones habilitats comunicatives i de relació. 
• Nivell d’anglès alt. 

 
ASPECTES VALORABLES: 

a) Coneixement d’altres idiomes (francès, alemany, italià). 
b) Experiència prèvia en projectes europeus. 
c) Titulació de postgrau o màster en àrees relacionades. 

 
COMPETÈNCIES EXIGIDES 

- Habilitats comunicatives 
- Capacitat de treball en equip. 
- Iniciativa i capacitat d’adaptació al canvi 

 
S’OFEREIX:  

- Contracte de 4 mesos de durada per circumstàncies de la producció com a personal 
d’administració i serveis temporal, categoria laboral tècnic T4. 

- Jornada de 30 hores setmanals. 
- Salari brut anual segons taules salarials establertes al conveni. 

 
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS: Fins al 10 d’octubre de 2014, mitjançant correu electrònic 
a l’adreça rrhh@tecnocampus.cat. Cal adjuntar al CV, carta de presentació i documents justificatius en 
suport digital de les titulacions i els mèrits al·legats. Identificar en la sol·licitud el número de referència 
S30/2014/SEC_PAS    
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: www.tecnocampus.cat/ca/borsa-
treball. 

 
Mataró, a 25 de setembre del 2014 
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ANNEX I 
Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats a la plaça de 

 Gestor/a de Projectes a la Secretaria General  

 

La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als 
següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 100 punts: 

a) Validació i avaluació dels mèrits presentats pels candidats, en base als següents 
barems de puntuació (fins a un màxim de 45 punts). 
 
o Experiència professional relacionada (fins a un màxim de 15 punts) 
o Coneixement d’altres idiomes (15 punts) 
o Titulació de postgrau o de màster (fins a un màxim de 15 punts) 

 
b) Experiència prèvia a la Fundació Tecnocampus (15 punts) 

 
c) Entrevista personal (40 punts) 

 
 
 


