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OFERTA DE FEINA 
 

COORDINACIÓ DEL PROJECTE INGRÈS MÍNIM VITAL 
 
La Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social (EAPN) és una coalició 
independent d'ONG i altres grups que treballen per la fi de la pobresa, de les desigualtats 
i per la inclusió social, a diferents Estats de la Unió Europea. L'objectiu fonamental 
d'EAPN és aconseguir que les persones que es troben en situacions de més vulnerabilitat 
puguin exercir els seus drets i deures en condicions de llibertat i igualtat, trencant la 
situació d'aïllament i de desavantatge. 
 
EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social és una organització democràtica, 
autònoma, participativa i sense ànim de lucre fundada l’any 2005 amb l’objectiu de 
combatre la pobresa i l’exclusió social a la nostra comunitat, establint mecanismes de 
relació i coordinació entre les diferents entitats associades que treballen amb persones 
en risc d’exclusió social. 
 
El Govern d'Espanya, a través del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, va 
posar en marxa l'any 2020 l'anomenat Ingrés Mínim Vital, amb què es pretenia garantir 
a la ciutadania més vulnerable una prestació econòmica (no contributiva) que els ajudés 
a cobrir les necessitats bàsiques. 
 
Tot i això, s'ha observat que una bona part de les persones a qui va dirigit aquest ajut no 
l'ha sol·licitat encara. Es tracta normalment de persones en situacions de pobresa severa 
i de “ruptura social”. A la pràctica, aquest “Non take up” (NTU), impossibilita l'assoliment 
de les metes previstes amb l'IMV. 
 
EAPN-ES està engegant un projecte que té com a objectiu fonamental revertir aquesta 
situació, a través de la mobilització d'aquestes persones, comprovant posteriorment els 
resultats obtinguts a partir d'un procés randomitzat. Paral·lelament es desenvoluparà 
una investigació sobre les causes i conseqüències del NTU per, posteriorment, elaborar 
un document que incorpori una sèrie de recomanacions sobre polítiques per combatre 
aquesta situació. 
 
EAPN-Illes Balears implementarà el projecte a la nostra comunitat i per això necessita 
contractar una persona com a coordinadora del projecte IMV a les Illes Balears. 
 
Les persones interessades han de presentar les seves candidatures, incloent el CV 
actualitzat i una carta de presentació, a la següent adreça electrònica: 
eapn@xarxainclusio.org.  
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 16 d’octubre de 2022. 
 
A continuació s’exposen les característiques del lloc de feina: 
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COORDINACIÓ DEL PROJECTE IMV 

A qui reporta:  
Coordinació general del projecte (EAPN-ES) i direcció tècnica EAPN-Illes Balears. 

 

Lloc de feina: 
Oficina a Palma. 
Desplaçaments per les Illes i 5 viatges a Madrid. 

 

Condicions del lloc de feina: 
- Contracte eventual d’1 any de durada (de dia 2 de novembre de 2022 a dia 31 d’octubre de 2023). 
- Jornada completa. 
- Flexibilitat horària. 
- Salari segons conveni estatal d’Intervenció Social (Grup 1, amb complement de responsabilitat i un 

increment del 9% sobre les taules salarials de 2021). 
 

Funcions: 
- Coordinació de l'equip del projecte IMV Illes Balears, garantint-ne el correcte desenvolupament. 
- Desenvolupar la coordinació del projecte IMV Illes Balears  i del treball de l'equip a càrrec, per 

garantir el compliment dels objectius marcats des de la coordinació general. 
- Mantenir la interlocució necessària amb la coordinació general d'EAPN-ES i la direcció tècnica 

d’EAPN-Illes Balears. 
- Responsabilitzar-se de l'establiment dels contactes necessaris i del compliment estricte de la llei 

de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Llei orgànica 7/2021). 
- Supervisar el treball de camp. 
- Control i seguiment del pressupost; elaboració de les justificacions econòmiques. 
- Elaborar els diferents informes o altres documents necessaris o supervisar/corregir/validar aquells 

que siguin elaborats per l'equip per lliurar dins de termini la coordinació general del projecte. 
 

Requisits:  
- Titulació universitària, preferiblement sociologia o altres de la branca de ciències socials o 

humanes. 
- Formació complementària demostrable a les matèries d'acció d'EAPN 
- Experiència demostrable en llocs similars. 
- Experiència demostrable treballant a organitzacions del Tercer Sector d'Acció Social 

(preferiblement en matèria de pobresa i exclusió social) 
- Maneig habitual, per a llocs similars, del paquet Office, així com altres programes o eines de control 

de projectes, gestió i anàlisi. 
- Disponibilitat per viatjar dins el territori i la seu central d'EAPN Espanya. 
- Flexibilitat horària 
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Competències i capacitats requerides: 

- Orientació a resultats. 
- Gestió i intel·ligència emocional. 
- Resolució de problemes. 
- Capacitats de recerca i anàlisi. 
- Lideratge. 
- Flexibilitat. 
- Pensament analític / presa de decisions. 
- Habilitats comunicatives Treball en equip. 
- Planificació / organització. 
- Coneixements de la legislació en matèria de protecció de dades. 
- Domini de tècniques de redacció i del llenguatge. 
- Alta motivació i identificació amb els valors, la missió i la visió d'EAPN. 
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