
 

 
OFERTA LABORAL 

TÈCNIC/A EN ALIANCES ESTRATÈGIQUES EN FUNDRAISING 
EMPRESA I FILANTROPIA 

 

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, en l’àrea de Màrqueting i 
Comunicació. 
 
Perfil  
Persona amb capacitat analítica, capacitat comunicativa, treball col·laboratiu, capacitat 
per treballar sota pressió, flexibilitat per adaptar-se als canvis i presa de decisió. 
Focalitzat en la relació amb les persones jurídiques, filantrops. Amb capacitat creativa 
d’establir propostes a mida amb cada un dels possible donants. Orientació a resultats i 
actitud positiva i constructiva. 

Persona amb iniciativa i autònoma amb especial sensibilitat i interès per les causes 
socials, culturals i de país.  

Requisits: 
 

• Estudis superiors universitaris o formació professional de grau superior, 
preferiblement màrqueting, publicitat o similar.  

• Experiència i formació especialitzada en fundraising empresarial, en disseny i 
implementació de campanyes. 

• Coneixement de les estratègies de fundraising en grans donants, la filantropia i els 
llegats. 

• Es valorarà positivament l’experiència en la gestió d’activitats i projectes simultanis 
així com en l’ús d’eines tecnològiques CRM i plataformes de màrqueting. 

 
Principals funcions: 
 

• Participar en l’elaboració i desenvolupament de l’estratègia i el pla de treball de l’àrea 
de màrqueting aportant propostes des de la seva visió, experiència i coneixements 
en la seva àrea de responsabilitat. 

• Definir el pla de treball en l’àrea de les aliances empresarials i el mecenatge. Així 
com definir les estratègies en l’àmbit d’herències i llegats. 

• Participar de manera proactiva en les campanyes de l’organització incorporant-hi 
accions de fundraising empresarial, així com proposar accions adequades a 
maximitzar els vincles amb cada una de les persones jurídiques prospectades. 

• Dissenyar i dur a terme el pla de fidelització propi de l’àrea. 

• Realitzar l’avaluació i seguiment de les activitats i projectes, elaborant i reportant 
informes de resultat i indicadors, amb la finalitat d’aplicar mesures correctores si 
escau així com de proporcionar el seguiment de la seva activitat, impacte i retorn.  

• Assessorar i donar suport tècnic a altres àrees en l’àmbit de la captació de fons 
empresarial. 

 
  



 

Es valorarà: 
 
• Experiència en el desenvolupament, implementació i supervisió activitats orientades 

a la generació d’aliances amb diferents persones jurídiques.  
• Experiència i implicació en l’àmbit associatiu català. 
• Ser soci/a de l’entitat 
 
Condicions laborals 
• Contracte eventual amb opció a indefinit 
• Jornada completa 
• Sou segons la taula salarial de l’entitat 
• Incorporació immediata 
• Lloc de treball, seu nacional 
 

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 8 d’octubre de 

2021. 
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