Desembre de 2021
Oferta laboral de Facto Cooperativa

TÈCNIC/A ASSESSOR/A LABORAL

FACTO Cooperativa SCCLP, cooperativa d’assessorament, gestió, consultoria i formació per
a entitats de l’economia social i solidària, administracions públiques i centres universitaris,
busca un/a tècnic/a assessor/a laboral per incorporar-se al seu equip professional.

FUNCIONS
§

Assessorament laboral als clients de la cooperativa.

§

Confecció de nòmines amb el programa A3NOM i càlcul de costos laborals.

§

Contractes de treball i comunicació al SEPE.

§

Tramitació d’altes, baixes a la TGSS.

§

Tramitació i seguiment d’ERTO’s.

§

Gestió d’incapacitats temporals.

§

Confecció i presentació de la declaració trimestral de retenció i pagaments a
compte (model 111) i resum anual (model 190).

§

Realitzar les consultes pertinents als Organismes Oficials i/o socials en lo relatiu
als tràmits d'administració de personal.

§

Seguiment intern amb ERP-Odoo.

ES REQUEREIX
§

Diplomatura o grau en relacions laborals i de l’ocupació o similar.

§

Experiència mínima de dos anys com a tècnic/a laboral en gestoria-assessoria.

§

Experiència en l'elaboració de nòmines amb A3NOM, assegurances socials amb
SILTRA, DELTA i en la programació d'horaris, vacances i control de personal.

§

Coneixement i aplicació de la normativa laboral i dels programes de gestió.
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§

Domini de les eines ofimàtiques (Excel, Word) i entorns ERP.

§

Capacitat comunicativa, de relació, organització, adaptabilitat, treball en equip, i
pensament analític i resolutiu.

ES VALORARÀ
§

Una altra formació acreditable en l’àmbit laboral.

§

Coneixement de les organitzacions de l’economia social i solidària.

CARACTERÍSTIQUES
§

Horari: 40 hores setmanals ampliables a curt termini.

§

Lloc: Oficina de Barcelona, carrer Comerç 33, entresòl 1.

§

Contracte d’obra i servei amb posterior conversió a indefinit.

§

Sou: salari brut entre 21.000€ i 25.000€ bruts anuals per jornada completa (40 hores
setmanals) segons valoració, experiència i competències.

§

Possibilitat d’incorporar-se com a soci/a de la cooperativa.

§

Incorporació immediata.

Els candidats i candidates interessades podran fer arribar el CV i carta de presentació a
seleccio@facto.cat amb l’assumpte “Tècnic/a laboral” fins el dia 7 de Gener de 2022.

