Desembre de 2021
Oferta laboral de Facto Cooperativa

COORDINADOR/A / CONSULTOR/A DE PROJECTES EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA

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 coordinador/a / consultor/a de projectes en contractació pública per
incorporar-se al seu equip professional.

FUNCIONS
§

Gestió de projectes en matèria de contractació pública.

§

Assessorament i formació en contractació pública responsable.

§

Elaboració i redacció de documents i informes.

§

Coordinació amb administració pública i representació en espais externs.

§

Detecció d’oportunitats vinculades a sectors d’activitat estratègics de l’ESS.

ES REQUEREIX
§

Grau en dret, economia/ade, sociologia, polítiques.

§

Més de 5 anys experiència en coordinació o gestió de serveis públics.

§

Mínim de 2 anys d’experiència en l’àmbit de la contractació pública.

§

Capacitat d’autonomia i responsabilitat.

§

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

§

Experiència en tramitació de concursos públics i gestió de projectes.
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ES VALORARÀ
§

Experiència acreditable en l’àmbit de l’administració i gestió.

§

Coneixements demostrables en l’àmbit de la contractació pública responsable.

§

Coneixement d’eines i espais representatius de la Compra Pública Responsable.

§

Coneixements i experiència del sector de l’ESS i el seu ecosistema.

§

Capacitat de representació i participació en espais institucionals.

§

Experiència com a formadora i/o assessora.

§

Formació en competències digitals.

CARACTERÍSTIQUES
§

Horari: 20 hores setmanals incials ampliable a curt termini.

§

Condicions: salari brut de 26.000€ bruts anuals per jornada complerta (40 hores
setmanals).

§

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

§

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

§

Sou: Segons política retributiva de la cooperativa i segons vàlua del candidat/a.

§

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

§

Incorporació: Gener de 2021.

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

