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Tècnic/a de gestió administrativa, comptable, financera i de socis 
del Centre Delàs d’Estudis per la Pau 

 
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau és una entitat independent dedicada a l’anàlisi de 

la pau, seguretat, defensa i armamentisme. Combina el treball d’estudi i publicació 

amb la difusió i mobilització social al voltant dels efectes negatius del militarisme i la 

proliferació d’armes. Presta especial atenció a les polítiques de seguretat i defensa, les 

exportacions d’armes, el finançament de la indústria militar, els pressupostos i 

despeses militars, el funcionament de les forces armades, la indústria militar, la 

Recerca i Desenvolupament (R+D) militars i les operacions militars a l’exterior, i en un 

sentit més ampli a la Cultura de Pau.  

FUNCIONS 
 
Gestió de socis, administrativa, fiscal i comptable de l’entitat,  amb el suport de la 
Gestoria de l’entitat.  
 
Participar en l’elaboració de les justificacions i dels formularis de sol·licitud de les 
subvencions que es decideixin durant el període.  
 
Cerca, anàlisi i ampliació de les opcions de finançament de subvencions del Centre 
Delàs, tant de Catalunya, Espanya, Europa o la resta del món. 
 
Elaboració i  implementació d’una estratègia de captació de fons privats (fundacions, 
empreses, socis i donatius) 
 
Organització, planificació i gestió dels arxius i documents per les subvencions de 
l’entitat 
 
Suport tècnic a altres activitats i tasques que siguin necessàries  
 
PERFIL REQUERIT 

 Titulació l’àrea de l’Administració o similar 
 Experiència administrativa i comptable d’un mínim de dos anys 
 Experiència en captació de fons públics i privats 
 Capacitat de treballar amb autonomia 
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 Capacitat de treball en equip 
 Bon nivell oral i escrit de català i castellà. 
 Coneixements informàtics per la utilització de processadors de textos i fulls de 

càlcul 
 
Es valorarà: 

 Experiència en el tercer sector 

 Anglès  
  
Condicions: 

 Horari: Jornada completa (37,5h) 

 Lloc de treball: Oficines del Centre Delàs a Barcelona 

 Remuneració:  entre 20.779 i 23.460 € anuals 

 Contracte temporal de 6 mesos (amb renovació de 6 mesos si s’escau) 

 Incorporació: 7 de gener 

  
Les persones interessades han d’enviar carta de motivació i CV fins el 16 de desembre 
de 2018 a les 23:59 a info@centredelas.org indicant la referència de la convocatòria: 
"Oferta Feina Tècnic/a Gestió Admin 2018"   
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