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La FUNDACIÓN TOMILLO és una entitat privada, sense ànim de lucre, no confessional i 
independent que neix al 1983 amb el propòsit de contribuir a la millora social i al desenvolupament 
de la persona. Ho fem mitjançant activitats per a la integració social de les persones i els col·lectius 
més vulnerables. 
 
Treballem amb nens, nenes i joves per què siguin responsables de les seves vides, i amb les seves 
famílies i comunitats, utilitzant l’educació i l’ocupació com eines fonamentals per aconseguir que 
les persones desenvolupin el seu potencial i millorin les seves condicions de vida i les del seu 
entorn.   
 
Els nostres valors són: Rigor, Humanisme, Integració, Optimisme i Compromís. 

 
En aquest moment la Fundación Tomillo obre un procés de selecció per a incorporar una persona al 
lloc de treball de:  

 
TÈCNIC/A D’EMPRENEDORIA A BARCELONA 

 
DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA 

 
Funcions i responsabilitats del lloc de treball 

 
En el marc de la resolució del 25 de juliol de 2018 de la Direcció General d’Integració i Atenció 
Humanitària del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, mitjançant la qual es 
convoquen subvencions per al desenvolupament d’actuacions d’interès general en matèria 
d’estrangeria, destinades a afavorir la convivència i la cohesió social i cofinançades per fons de la 
Unió Europea, depenent de la Responsable del Programa d’Emprenedoria tindrà com a missió 
implementar, coordinar i realitzar el seguiment de projectes d’emprenedoria que siguin 
beneficiaris de la resolució mencionada. 
 
Realitzarà, entre d’altres, les següents funcions: 
 
 Assessoria tècnica per al desenvolupament de negocis. Específicament, se li assignaran 

participants de projecte cofinançats pel FSE. 
 Impartir formacions amb l’objectiu d’impulsar els projectes de les persones usuàries del 

servei d’emprenedoria. 
 Gestió de la planificació, execució i seguiment tècnic de projectes per impulsar 

l’emprenedoria i la consolidació d’empreses. 
 Suport en la formulació de projectes i propostes, amb especial focus en Fons Europeus, 

finançadors privats i internacionals. 
 Suport en el desenvolupament de la programació i en garantir l’execució de les activitats 

previstes. 
 Suport en l’elaboració de memòries, avaluacions i informes de l’activitat realitzada, de tipus 

tècnic i econòmic.  
 

http://www.tomillo.org/
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Perfil necessari: 

 
 Experiència de 3 anys en la gestió de projectes d’emprenedoria. 
 Coneixements de programes de suport a emprenedors, plans de negoci, gestió d’empreses i la 

corresponent normativa, gestió de subvencions i convocatòries públiques i privades, ofimàtica i 
metodologies àgils d’emprenedoria com Lean Startup, Canvas i Design Thinking. 

 Coneixement en la gestió de fons europeus e internacionals, especialment aquells que fossin 
cofinançats pel Fons Social Europeu. 

 Coneixement de la llengua catalana (parlada i escrita).  
  

Es valorarà: 
 

 Experiència laboral a incubadores, acceleradores o vivers d’empreses, consultores, startups 
o projectes d’emprenedoria social, innovació i creativitat. 

 Màsters o estudis de postgrau relacionats amb l’emprenedoria, la gestió d’empreses o les 
migracions. 

 Coneixements tècnics sobre plans econòmic-financers o de gestió d’instruments financers. 
 Coneixement de la llengua anglesa (parlada i escrita). 

 

Competències necessàries 
 
 Vocació pel món de l’emprenedoria, la innovació i les migracions. 
 Actitud positiva i bona capacitat de comunicació. 
 Eficiència i alta capacitat de treball. 
 Treball en equip, flexibilitat i adaptació al canvi. 
 Proactivitat i capacitat resolutiva, de planificació i de interlocució a diferents nivells. 
 Orientació al client i a la consecució de resultats. 

 
Condicions laborals 

 
• Incorporació prevista: febrer 2019. 
• Retribució: segons el Conveni d’Acció i Intervenció Social i la vàlua professional de la persona. 
• Jornada parcial: 32,5 hores setmanals. 
• Tipus de contracte: obra i servei fins al 31 de desembre de 2019. 
• Zones de treball: província de Barcelona. 

 
Procediment de selecció 

 
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 10 de gener de 2019. 

 

Procedimiento de selección 
• Les persones interessades poden enviar el seu CV juntament amb una carta de motivació a 

l'adreça de correu electrònic: trabajacontomillo@tomillo.org 
 

• El termini de presentació de sollicituds finalitzarà el dia 10 DE GENER de 2019. Si us plau 
indicar en l'assumpte de correu electrònic la referència: TEM-1/19 

http://www.tomillo.org/
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