Nutrició Sense Fronteres cerca
director/a de projectes en seu de
Barcelona
Anglès i català. Francès valorable. Experiència de 2 anys en gestió de projectes. Contracte
indefinit.
SOM UNA ONG QUE ACTUA PER A ERADICAR LA MALNUTRICIÓ EN EL MÓN.
Nutrició Sense Fronteres és una organització de referència en intervencions nutricionals, que
integra una visió innovadora centrant la seva activitat en la seguretat
alimentària, la sobirania alimentària i la sostenibilitat dels sistemes alimentaris, promovent
iniciatives per a l'òptima gestió dels recursos respectant el medi ambient.
Data límit de presentació: Dissabte, 30 Novembre 2019
Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Funcions:
Descripció
Barcelona. Experiència mínima de 2 anys. Contracte indefinit. Salari entre 22.000 i 24.000
euros bruts anuals; preferiblement en situació de desocupació.
Missió:
- Impulsar, liderar i compartir projectes actuals de Nutrició Sense Fronteres; buscar
recursos per al finançament; dinamitzar i donar seguiment a les entitats de Barcelona i Las
Palmas que participen en els projectes; redactar, seguir i justificar les convocatòries;
desenvolupar accions de representació i interlocució i coordinar-se amb els equips tècnics
entre altres funcions.

Busquem una persona íntegra, amb sòlids valors personals, alineada amb la nostra missió
de contribuir a les disminucions de les desigualtats en matèria nutricional i transformació
social; compromesa amb la igualtat de gènere. Amb una trajectòria personal i professional
d'acord amb els nostres valors i que ho acrediti mitjançant la seva experiència i habilitats.
Amb disposició per a viatjar en curts períodes.
Requisits:
• Coneixements necessaris de la posició
• Cooperació internacional
• Representació
• Gestió
• Nutrició
• Drets
• Lideratge
• Gestió pressupostària
• ONG
• Estratègia
Requisits mínims de la posició
- Formació universitària.
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- Es valoraran també altres formacions de caràcter directiva.
- Experiència consolidada mínima de 2 anys en posicions directives.
- Experiència en lideratge i gestió d'organitzacions del tercer sector.
- Experiència de treball o col·laboració en ONG o un altre tipus d'organitzacions socials.
- Es valorarà experiència en organitzacions de cooperació internacional.
- Capacitat per a definir visió i estratègia.
- Capacitat per a supervisar la gestió pressupostària.
- Capacitat per a aconseguir resultats.
- Capacitat per a liderar els canvis necessaris per a aconseguir els objectius de
l'Organització.
- Idiomes: català, espanyol, anglès i francès. Imprescindible anglès, espanyol i català
nivell alt.
Informació requerida:
Si estàs interessat/a envia el teu CV i carta de motivació, Aquesta adreça de correu-e està
protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i a
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript
habilitat per veure-la..
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 30/11/2019. Nutrició Sense
Fronteres es reserva el dret de modificar aquesta data si ho considera necessari.
Organitza: Nutrició Sense Fronteres

