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OFERTA LABORAL “DIRECCIÓ OPERATIVA DE NEGOCI” 

ENTITAT 

FUNDACIÓ EL LLINDAR: una escola, un lloc de vida que orienta i acompanya a adolescents i 
joves que es troben exclosos del sistema educatiu i social. Impulsa actuacions educatives i per a 
la professionalització. Acompanya la seva transició cap a la vida adulta, fomentant el seu retorn 
al sistema educatiu reglat, augmentant la seva ocupabilitat per accedir amb millors condicions 
al mercat laboral.  

Actualment, està consolidant un model educatiu d’Escola de Noves Oportunitats fonamentat 
en l’acompanyament subjectiu i la posada en marxa de recorreguts formatius més llargs, de 
professionalització, i que alternin formació i treball. Això passa per fer un treball específic per 
adaptar els continguts formatius a les necessitats laborals actuals, sobretot de les petites i 
mitjanes empreses del Baix Llobregat i el Barcelonès Sud, principal radi d’acció de l’entitat. 

DESCRIPCIÓ GENERAL  

La persona que ocupa la Direcció operativa de negoci, treballant en dependència de l’equip 
directiu, té com a missió gestionar les àrees de negoci d’El Llindar (imatge personal, restauració, 
automoció, manteniment d’edificis i fabricació digital) i dissenyar i liderar estratègies per a 
promocionar-les. 

A més, identifica i avalua possibles noves àrees de negoci o ampliació de les actuals. 

Així mateix, és la persona que ha d’impulsar, juntament amb l’equip directiu, i dirigir la nova 
empresa d’inserció d’El Llindar tot acabada de constituir. 

FUNCIONS 

* Gestionar transversalment les àrees de negoci d’El Llindar (imatge personal, restauració, 
automoció, manteniment d’edificis i fabricació digital) i dissenyar i liderar estratègies per a 
promocionar-les: 

• Ajustant la dinàmica de funcionament d’un negoci a l’àmbit de l’educació i la feina amb 
joves, en tant que essència d’El Llindar. 

• Revisant el funcionament dels negocis actuals, conjuntament amb l’equip directiu i les 
persones responsables de cada àrea. 

• Elaborant els plans de negoci pertinents de les àrees actuals per valorar la seva ampliació 
o reorientació. 

• Redissenyant, si escau, l’esquema organitzatiu i els processos i procediments interns de 
les àrees de negoci per tal d’assegurar-ne un bon funcionament i viabilitat econòmica i 
financera. 

• Potenciant la imatge corporativa d’El Llindar, elaborant o polint l’estratègia de marca. 
• Generant plans de màrqueting per a difondre les àrees de negoci que detecta que 

necessiten ésser potenciades mitjançant una major difusió. 
• Assegurant que es manté la qualitat de servei de les àrees que presenten bons nivells 

de difusió i fidelització de la clientela. 
• Vetllant per la qualitat i l’enfortiment de les aliances estratègiques amb socis externs a 

les diferents línies de negoci. 
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* Identificar i avaluar noves àrees de negoci: 

• Detectant noves oportunitats de negoci que cassin amb l’estratègia d’El Llindar i 
permetin el seu encaix a nivell educatiu i de treball amb joves. 

• Realitzant plans de negoci de les noves oportunitats detectades. 
• Valorant i proposant els millors models de negoci (aliances estratègiques, contractes de 

gestió, etc.). 
• Cercant possibles nous socis estratègics, proposant a Direcció General aliances o 

convenis de col·laboració. 
• Buscant, si és necessari, ubicacions per a les noves línies de negoci i negociant les 

condicions econòmiques, de cessió, etc. 
• Compartint els plans de negoci amb l’equip directiu i els assessors financers externs, per 

a constatar el seu encaix estratègic i operatiu, i la seva viabilitat econòmic-financera, 
respectivament. 

• Coordinant-se amb les altres persones responsables de l’entitat, especialment amb 
l’equip directiu i la que ocupa la direcció de serveis generals, per a la posada en marxa 
de les noves línies de negoci. 

* Impulsar, juntament amb l’equip directiu, i dirigir la nova empresa d’inserció d’El Llindar tot 
acabada de constituir: 

• Ajustant les activitats de negoci d’El Llindar sota el paraigües de l’empresa d’inserció, 
tenint en compte la normativa que regula aquestes. 

• Definint el pla de negoci de l’empresa d’inserció. 
• Dissenyant i vetllant per l’adequat funcionament de l’empresa d’inserció. 
• Calculant i assegurant-se que es compleixen les ràtios de personal d’estructura i 

personal en procés d’inserció. 
• Seguint, juntament amb la Direcció operativa de serveis generals i els assessors 

financers, la comptabilitat i finances de l’empresa d’inserció. 
• Coordinant-se amb la Direcció operativa de serveis generals per a tots aquells aspectes 

sota la responsabilitat d’aquesta (laborals, seguretat, riscos laborals, protecció de dades, 
ISO, infraestructures) però vinculades a l’empresa d’inserció. 

* Liderar l’equip de responsables i/o tècnic de les diferents àrees de negoci: 

• Orientant, amb les persones responsables de les àrees, l’organització del treball, així 
com els objectius a assolir. 

• Coordinant el treball de les àrees de negoci, facilitant-ne la comunicació i el treball 
col·laboratiu,  així com una orientació a la qualitat i als resultats. 

• Encarregant-se que les decisions preses en les reunions de l’equip directiu, a les quals 
pot assistir, i que afecten les àrees de negoci, es duguin a terme en temps i forma. 

• Planificant i dirigint reunions periòdiques de seguiment d’objectius i tasques amb les 
persones responsables de les diferents àrees. 

• Dissenyant mecanismes d’avaluació de l’activitat duta a terme, utilitzant indicadors 
adequats, i establir, si escau, mesures correctores. 

• Avaluant les competències força i les àrees de desenvolupament de les persones de 
l’equip i acompanyant-les en el seu procés de millora contínua. 
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• Generant un clima de confiança i afavorint la cohesió i el treball en col·laboració, tant a 
nivell del seu equip, com vers la resta d’àrees de l’entitat. 

• Motivant, acompanyant i empoderant l’equip, de forma individual a cada membre, així 
com en grup. 

* Dur a terme altres tasques vinculades amb la Direcció operativa de negoci: 

• Representant l’entitat en esdeveniments relacionats amb les àrees de negoci d’El 
Llindar. 

• Participant en espais interns de treball de caire col·laboratiu proposats per l’entitat i de 
temàtiques diverses. 

• Assistint a formacions, jornades, conferències o similars sobres qüestions d’interès per 
El Llindar i/o que poden afectar les seves àrees de responsabilitat. 

• Mantenint-se actualitzat/da sobre nous recursos relacionats amb la joventut, les escoles 
de segona oportunitat, la formació i l'ocupació. 

• Garantint la confidencialitat de la informació gestionada a El Llindar, especialment la 
relacionada amb les persones usuàries. 

• Seguint les recomanacions de seguretat i prevenció de riscos laborals. 
 

COMPETÈNCIES REQUERIDES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I TÈCNIQUES 

* Sòlids coneixements en obertura, manteniment i desenvolupament de negoci. 

* Avançats coneixements econòmics i financers. 

* Coneixements avançats en vendes i màrqueting. 

* Coneixements del sistema educatiu català i de les escoles de segona oportunitat. 

* Coneixements de la normativa i funcionament d’empreses d’inserció. 

* Coneixements de programes d’acció social, especialment per a joves. 

* Coneixements i tècniques en gestió d’organitzacions. 

* Coneixements de direcció estratègica. 

* Coneixements de tècniques de gestió de persones i equips (coaching, mèntoring, cohesió 
d’equips, entre d’altres). 

* Coneixements bàsics de sistemes informàtics. 

* Dominar les llengües catalana i castellana.  

* Dominar informàtica a nivell usuari (ofimàtica). 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

* Orientació a les persones, en especial, el jovent: desig i disposició d’ajudar i treballar en 
benefici de les persones, avantposant els interessos aliens als propis i mostrant una clara vocació 
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de contribuir a millorar la vida de les persones ateses, tot detectant i satisfent les seves 
necessitats. 

* Compromís amb l’organització: capacitat per acceptar com a propis la missió, la visió, els 
valors i objectius d’ El Llindar, més el desig de pertànyer-hi i la disposició a esforçar-se en benefici 
de l’organització. També suposa cercar de manera activa i continua la millora de l’entitat. 

* Visió estratègica: habilitat per veure l’organització de forma global, projectar-la cap el futur, 
identificant àrees d’oportunitat i millora, establint fites a mig i llarg termini, i dissenyant plans 
d’acció, tenint en compte totes les variables de l’entorn que hi poden influir.  

* Pensament analític i crític: capacitat per identificar i comprendre una situació o problema 
complex i no evident, essent capaç d’interrelacionar els seus comportaments i reconèixer les 
causes i les seves implicacions. Establir interrelacions i vincles causals entre situacions i/o 
problemes que aparentment no estan connectats. 

* Orientació a l’assoliment i organització: capacitat per aconseguir els objectius i resultats que 
es persegueixen, tot optimitzant l’ús del temps i els recursos disponibles, definint les 
metodologies, les fases, els processos i els terminis més adequats en cada moment, prioritzant 
les activitats a realitzar per assolir el màxim nivell de rendiment de tot l’equip. 

* Lideratge, relació interpersonal i treball en equip: capacitat de transmetre una visió de futur 
i de donar coordenades clares i precises per a la consecució d’objectius i fites. També implica 
guiar i donar suport a l’equip cap a aquests resultats esperats, establint vincles de respecte i 
confiança, generant compromís i motivació en el personal col·laborador, mantenint una actitud 
assertiva en les relacions i treballant de forma cooperativa i coordinada (també amb 
professionals de fora de l’organització), exercint un liderat participatiu. 

* Flexibilitat: habilitat d'adaptar-se, cercar i aplicar respostes àgils i eficaces, en diferents i 
variades situacions, entorns i amb persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el 
canvi de manera positiva i constructiva. 

* Disposició a l’aprenentatge: habilitat i disposició per adquirir i aplicar noves competències, 
valorant-les com una oportunitat de desenvolupament personal i professional. 

* Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara 
i efectiva mantenint una actitud assertiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. 
Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques. 

* Negociació: capacitat per a cercar el consens davant d’una situació en la que existeixen 
necessitats, interessos i posicionaments diferents, utilitzant arguments clars i suficients 
encaminats a assolir acords satisfactoris, entre les persones implicades, que permetin assolir els 
millors resultats per a tota l’organització. 

* Creativitat i innovació: capacitat que permet identificar, plantejar i resoldre problemes de 
manera rellevant i divergent. És l'habilitat d'establir relacions de coneixement diferents, fer 
noves preguntes i donar respostes originals. 
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REQUISITS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA 

Formació: es valorarà formació específica ajustada al perfil descrit. 
 
Experiència: 

Ø Mínim 3 anys en lloc similar en el Tercer Sector, en Organitzacions d’Acció Social o en 
funcions de Direcció en desenvolupament de negoci en altres entitats. 

Ø Valorable en direcció o gestió d’empreses d’inserció. 
Ø En gestió d’equips de treball. 

 
CONDICIONS LABORALS  

• Jornada laboral:  40 hores setmanals.  
• Contracte:  indefinit, amb 6 mesos de període de prova. 
• Sou: Inicialment 36.000 euros bruts/any en funció de l’ajust competencial al perfil, amb 

perspectiva de millora.  
• Data d’incorporació prevista: febrer 2022.  

 
CANDIDATURA 

 Tramesa de CV a les adreces electròniques: tikacolo@gmail.com, peplozano@kiteprojects.net  


