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OFERTA DE TREBALL 

Cap de l’àrea  

de recursos humans i voluntariat 

  
 

La Plataforma per la Llengua és l’ONG del català. Una entitat dinàmica i en 
evolució constant que des de fa més de 23 anys treballa per promoure el 
català com a eina de cohesió social en els diferents territoris de parla 

catalana i en diversos àmbits. Els èxits aconseguits ens han portat 
reconeixements com el Premi Nacional de Cultura 2008 a la Projecció Social 

de la Llengua Catalana. 
 
La Plataforma per la Llengua requereix incorporar un Cap de l’àrea de 

recursos humans i voluntariat. 
 
ES REQUEREIX 

 Grau o llicenciatura universitària en psicologia, ciències del treball o 
afins. 

 Postgrau en recursos humans 
 Cursos d’especialització en aspectes laborals i de recursos humans 

 Capacitat d’iniciativa  
 Capacitat i experiència de treball en equip 
 Capacitat d’organització i planificació  

 Capacitat de planificar i treballar per objectius  
 Aptituds de comunicació i síntesi 

 Experiència en gestió de recursos humans i dinamització d’equips  
 Experiència en la gestió de voluntariat 

 Interès i motivació per la llengua i la cultura catalanes 
 Domini ple de les aplicacions Word, Access i Excel, i d’Internet 
 Nivell de suficiència de català 

 
 
ES VALORARÀ 

 Experiència en l’organització i el funcionament d’una entitat sense 
ànim de lucre 

 Experiència en un lloc de tècnic de desenvolupament 
 Experiència en implementació de sistemes d’avaluació de 

l’acompliment i avaluació per competències 
 Experiència de gestió pressupostària 
 Domini d’una llengua estrangera (especialment l’anglès)  

 Flexibilitat horària i disponibilitat per a treballar alguns caps de 
setmana i desplaçar-se  
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TASQUES A REALITZAR 

Amb una plantilla de 32 col·laboradors directes i al voltant de 50 voluntaris, 
sota les directrius de la Directora de l’entitat i amb el suport del Tècnic de 

voluntariat, la persona seleccionada serà la responsable d’implementar la 
política de recursos humans i voluntariat de l’entitat, i també de dinamitzar 

el funcionament del sistema de millora continuada. Les tasques concretes 
seran les següents: 
 

 Implementar la política de recursos humans de l’organització.  
 Vetllar per l’aplicació de la política i el pla de voluntariat de l’entitat, i 

de la revisió i actualització d’aquests en cas que calgui, juntament 
amb el tècnic/a de voluntariat. 

 Coordinar la gestió del voluntariat. 
 Pensar i aplicar estratègies de participació. 
 Coordinar la implementació de les eines d’avaluació de l’acompliment 

(plans de treball i avaluació per competències). Assegurar que estan 
ben definides i que s’apliquen correctament. 

 Aplicar el sistema de treball per objectius ja dissenyat (avaluació de 
l’acompliment). 

 Vetllar per la repartició correcta de les càrregues de feina. Detectar 

les situacions de sobrecàrrega i buscar-hi solucions, conjuntament 
amb  els caps d’àrea.  

 Fer-se càrrec de la gestió de les nòmines externalitzades. 
 Portar la gestió de les relacions laborals de l’entitat (horaris, 

permisos, retribucions variables, etc.). Revisar, actualitzar i aplicar el 

sistema de retribucions variables, juntament amb el coordinador de 
projectes i la direcció. 

 Assegurar l’acompliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 
 Vetllar per la reducció dels riscos psicosocials de l’equip tècnic.   
 Dinamitzar el sistema de millora continuada i assegurar l’aplicació de 

les propostes que se’n derivin i hagin estat aprovades per la Direcció, 
juntament amb la Cap de l’àrea d’administració. 

 Coordinar i assignar els recursos humans necessaris per als actes i 
esdeveniments públics que organitzem. 

 Implementar el pla de comunicació interna de l’entitat.  

 Realitzar i gestionar la selecció de personal, juntament amb la 
Direcció i els caps d’àrea implicats en cada cas.  

 Fer-se càrrec de resolució de conflictes i proposar estratègies de 
participació i motivació. 

 Fer l’anàlisi dels llocs de treball i presentar les propostes oportunes, 

conjuntament amb Direcció. Assegurar el compliment adequat dels 
rols. 

 Cercar recursos i subvencions per a implementar polítiques de 
recursos humans (formació, plans d’ocupació, pràctiques, etc.). 

 Portar el desenvolupament i la gestió de les polítiques de formació. 

 Encarregar-se del desenvolupament d’estratègies per a incrementar 
la rendibilitat dels treballadors i les persones voluntàries. 

 Implementar polítiques d’innovació a l’entitat. 
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 En cas que la Direcció ho determini, fer la interlocució amb membres 

de l’executiva per a qüestions relacionades amb temes de recursos 
humans. 

 Altres tasques que tinguin relació amb el perfil definit o que se li 
encomanin des de Direcció. 

 

 
 

 
S’OFEREIX 

Treball en un entorn dinàmic i amb flexibilitat horària. 

Jornada laboral: 40 h a la setmana, amb possibilitat de treballar alguns cap 
de setmana. 

Retribució: entre 26.000 € i 27.000 € de retribució bruta anual, segons el 
perfil del candidat (12 pagues anuals). 

Contracte: 6 mesos amb possibilitat d’ampliació, segons l’adaptació al lloc. 

  
 

 
ALTRES 

No s’acceptaran currículums que no compleixin els requisits especificats en 
la convocatòria. 
 

Les persones que hi estigueu interessades, feu-nos arribar el vostre 
currículum i una carta de presentació abans del 30 d’octubre del 2017.   
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