
 
 

SELECCIÓ PER A LA FUNDACIÓ PRIVADA KĀLIDA -  Barcelona 
 

 
La Fundació Kālida, constituïda amb l'impuls de la Fundació Privada Nous Cims així com la Fundació 

Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, promou un model d'assistència psicosocial, per a pacients 

amb càncer, centrat en la persona. El seu objectiu és crear centres, situats a pocs metres dels Serveis 

d'Oncologia dels hospitals públics de referència en tractaments del càncer, amb espais per acollir i 

acompanyar les persones que ho necessitin així com als seus familiars, cuidadors o amics. En ells 

trobaran suport pràctic, emocional i social, un ambient agradable especialment dissenyat per a sentir-se 

acompanyades, informades i compreses. Kālida s’inspira en el model i l’experiència de l’organització 

internacional Maggie’s, pertanyent a la seva xarxa internacional de Centres en virtut d’un acord estratègic 

de cooperació. 

 

El primer centre en funcionament és  Kālida Sant Pau, projectat per Benedetta Tagliabue i el seu equip 

Miralles Tagliabue EMBT, que obrí les seves portes al maig del 2019 dins el recinte de l'Hospital de Sant 

Pau de Barcelona. Des d’aleshores ha atès més de 35.000 visites, de més de 4.500 usuaris únics. Kālida, 

en el marc dels seus plans d’expansió i obertura de nous Centres Kālida i de garantir la seva sostenibilitat, 

cerca un/a  

 

RESPONSABLE DE FUNDRAISING 
 

 
RESPONSABILITATS i FUNCIONS BÀSIQUES: 

 

- Liderarà l’àrea de captació de fons i comunicació, responsabilitzant-se d’assolir els ingressos 
necessaris per garantir un desenvolupament sostenible de la missió assistencial de la Fundació així 
com permetre la seva expansió. 
 

- Definirà, desenvoluparà i avaluarà el pla estratègic de captació de fons i els plans operatius per a 
implementar-lo així per a assolir la sostenibilitat a llarg termini així com la seva expansió. 
 

- Amb el suport del Patronat i la Direcció de la Fundació, implementarà les estratègies i tàctiques per tal 
d’identificar, cultivar, captar i fidelitzar les relacions amb Grans Donants, Fundacions i Empreses 
(Leadership Giving) necessàries per ampliar la capacitat d’impacte social de la Fundació. 
 

- Acompanyarà a l’equip de professionals i voluntàries en la direcció i gestió de les campanyes i 
iniciatives de captació de fons per consolidar una base de col·laboradors econòmics recurrents i 
puntuals (persones i organitzacions), incloent el control i supervisió dels proveïdors de serveis de 
fundraising: telemàrketing i emailing, xarxes socials, agències de comunicació, estudis de disseny, 
proveïdors de solucions d’impressió, software de gestió i sistemes, etc.  
 

- Assumirà les tasques derivades de l’organització i planificació d’esdeveniments, promoguts per la 
pròpia Fundació o aliats de la Fundació, que estiguin destinats a la captació de fons i se li requerirà 
explorar i presentar propostes innovadores per a nous formats d’actes, iniciatives solidàries i 
esdeveniments. 

 

- Serà participant actiu de l’equip de Coordinació de la Fundació, la Comissió executiva de l’entitat així 
com a algunes de les reunions del Patronat. 
 

- Serà responsable de donar suport, motivar i desenvolupar a l’equip de professionals i persones 
voluntàries implicades en les accions de captació de fons, garantint que se sentin informades, 
acompanyades i recolzades en tot moment.  
 

- Contribuirà en el disseny i desenvolupament de noves iniciatives de fundraising en coordinació amb la 
Direcció de la Fundació, i serà responsable del monitoratge de les diferents accions de captació que es 
duguin a terme, elaborant reports periòdics i vetllant pel compliment dels objectius marcats. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ9rHh-5n9AhVsXqQEHV-mCjoQFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.maggies.org%2F&usg=AOvVaw0sJgXpb-kTmyVBbTR9A4hF


 
 

- Gestionarà les eines i recursos online i offline de forma eficaç pel que fa a la captació i registre de 
dades d’usuaris, leads, potencials donants, així com donants actius, tant recurrents com puntuals, 
assegurant la gestió i manteniment de bases de dades pròpies, compliment de la LOPD, RGPD i altres 
requeriments legals derivats de les lleis, normes i reglaments de protecció de dades i drets digitals. 
 

- S'encarregarà de representar i promocionar a la Fundació en espais, fòrums, reunions, conferències o 
esdeveniments que tinguin relació amb la seva àrea de responsabilitat, i que puguin contribuir a la 
captació de fons o la difusió de la missió de l’entitat.   

 

- Serà responsable d’implantar una cultura organitzativa adreçada a la captació de fons necessària per 
assolir la missió social de l’entitat per poder garantir la gratuïtat dels serveis de suport psicosocials que 
ofereix. 
 
 

ES REQUEREIX 
 

- Experiència, coneixements, capacitat de gestió i resultats demostrables en posicions anteriors en 
relació a l’àmbit del fundraising ja sigui per organitzacions socials, culturals, recerca, hospitals,  
universitats, o de la captació de clients d’alt valor (productes financers, mercat de l’art..) 
 

- Expertesa demostrable en la identificació, cultiu, captació i fidelització de grans donants (persones, 
famílies/family offices, HNWI...), fundacions i empreses i pugui aportar el seu capital relacional a la 
missió de l’entitat. 

 

- Persona clarament orientada a resultats i acostumada a assumir objectius reptadors, amb vocació 
d’emprenedoria. 

 

- Alt nivell d'interlocució amb capacitat per crear, establir, aprofundir i mantenir relacions fluïdes amb 
actors externs altament professionalitats com actuals/potencials, ambaixadors que poden contribuir a la 
missió, proveïdors de serveis de captació de fons, agències de comunicació, donants, equip 
professional i equip de voluntaris de la Fundació. 
 

- Capacitat de decisió, autonomia d’actuació, flexibilitat als canvis i nous enfocaments, agilitat 
d’aprenentatge i captació de noves idees, adaptant-se i valorant les noves oportunitats que vagin 
sorgint. 
 

- Persona creativa en el desenvolupament de nous conceptes, estratègies o tàctiques que permetin la 
maximització de les fonts d’ingressos actuals i la generació de nous jaciments de recursos econòmics.. 

 

- Lideratge sensible i basat en l'exemplaritat, amb una elevada orientació pel treball en equip, la 
participació i la col·laboració, amb facilitat per involucrar i motivar a actors interns i externs en les 
responsabilitats de la generació de nous ingressos per la Fundació.  

 

- Disponibilitat per viatjar de forma ocasional i atendre a compromisos fora de l’horari laboral estipulat. 
 

 
EXPERIÈNCIA: 
 
Més de 5 anys treballant en tasques de captació de fons, amb experiència i resultats provats en la 
captació de grans donants, empreses i fundacions organitzacions socials, culturals, recerca, hospitals, 
universitats, o de la captació de clients d’alt valor (productes financers, mercat de l’art..); mitjançant la 
implementació de diferents tècniques  màrketing/fundraising i/o comercials. Es valorarà l’experiència en 
l’organització i gestió d’esdeveniments destinats a la captació de fons o clients d’alt valor. 
 
Es requereix també una certa experiència i/o coneixement prèvia especialment en la direcció i 
implementació d’accions de captació de fons per a persones individuals o empreses  així com en la relació 
i control de proveïdors externs de tècniques o canals com el telemarketing, digital... 
 
 



 
FORMACIÓ: 
 
Grau Universitari en Ciències Empresarials, Econòmiques o Administració i Direcció d’Empreses, 
Comunicació i Relacions Públiques, amb formació complementària especialitzada en Captació de fons 
o Vendes a Clients d’Alt Valor. 
 
IDIOMES: 
 
Anglès fluid, nivell mínim First Certificate 
Domini del català i castellà 
 
OFIMÀTICA: 
 
Usuari avançat paquet Microsoft office, Internet, xarxes i correu electrònic.  
Experiència prèvia en utilització softwares de gestió de bases de dades (Sales Force, Oracle, Sinergia 
CRM, Navision, SAP,etc.) 
 
S'OFEREIX: 
 

- Incorporació immediata a una Institució de caire social i en ple desenvolupament. 

- Implicació en una missió d’alt impacte social. 

- Contracte laboral indefinit, amb període de prova.  

- Retribució fixa amb una banda salarial entre 38.000 - 40.000€ bruts anuals i bonificació variable 
altament atractiva segons acompliment dels objectius. 

 

 
Interessats enviar CV abans del 19 de març de 2023  indicant la REF: FR.K, a:  
barcelona@boyden.com.  Responsable del procés: BOYDEN 
Només es respondran les candidatures seleccionades. 
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