OFERTA LABORAL
ADVOCAT/DA CORPORATIU
Òmnium Cultural, entitat que treballa per a la promoció de la llengua i la cultura
catalanes, la cohesió social i la defensa dels drets nacionals de Catalunya, cerca una
persona per incorporar-la al seu equip professional com a tècnic/a de l’àrea jurídica.
L’Àrea jurídica té la finalitat d‘atendre els assumptes legals que sorgeixin respecte a les
activitats de l'Entitat, a les seves normes internes, i a la seva relació amb els
stakeholders.
Funcions
En dependència de la Direcció de Serveis Generals, i comptant amb el suport de
diferents especialistes col·laboradors, l’Advocat/da Corporatiu desenvoluparà les
següents tasques:
• Gestionar, analitzar i donar resposta a les necessitats internes de l’Entitat en vers
les diferents àrees de pràctica jurídica: dret mercantil, dret de propietat
intel·lectual i industrial, legislació d’associacions i fundacions, dret fiscal, dret de
protecció de les dades personals, dret civil i dret públic.
• Assessorament i resolució de consultes en els àmbits de dret mercantil, dret de
propietat intel·lectual i industrial, legislació d’associacions i fundacions, dret
fiscal, dret de protecció de les dades personals, dret civil i dret públic.
• Elaborar, organitzar, supervisar i administrar tota la documentació de l’Entitat que
tingui relació amb les obligacions legals i amb la normativa interna.
Requisits
• Formació universitària en dret (grau/ llicenciatura).
• Experiència mínima acreditada de 3 anys en llocs de característiques similars o
bufet d’advocats, desenvolupant funcions o tasques anàlogues.
• Coneixement avançats paquet Office, BBDD i CRM.
• Nivell C de català.

Es valorarà
• Coneixements i experiència en gestió de la propietat intel·lectual
• Coneixements i experiència en gestió de legislació d’associacions i fundacions
• Coneixements i experiència en protecció de dades
• Experiència i implicació en l’àmbit associatiu català
Condicions laborals
• Contracte eventual de 6 mesos amb possibilitat d’indefinit.
• Jornada completa
• Sou segons la taula salarial de l’entitat
• Lloc de treball a Barcelona

•

Incorporació immediata

Les persones interessades han d’enviar el currículum i una breu carta de presentació a
https://www.omnium.cat/ca/qui-som/treballa-amb-nosaltres/ abans del 15 de Setembre
de 2021.

