Desembre de 2021
Oferta laboral de Facto Cooperativa

CONSULTOR/A ECONÒMIC/A I GESTOR/A DE PROJECTES
A L’ÀREA DEL GARRAF, PENEDÈS I ANOIA

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 consultor/a econòmic/a i gestor/a de projectes a l’àrea del Garraf, Penedès i
Anoia per incorporar-se al seu equip professional.

FUNCIONS
§

Consultoria econòmica a organitzacions.

§

Realització de plans d’empresa.

§

Realització de plans de viabilitat econòmica.

§

Realització de plans econòmics financers.

§

Anàlisi i interpretació de balanços i estats financers.

§

Assessorament econòmic-fiscal.

§

Recerca d’instruments financers.

ES REQUEREIX
§

Diplomatura o grau en ciències econòmiques, ciències empresarials o ADE.

§

Carnet de conduir i mobilitat entre els territoris del Garraf, Penedès i Anoia.
Puntualment també a Barcelona.

§

Experiència com a consultor/a econòmic-financer de com a mínim dos anys.

§

Experiència en l’acompanyament a emprenedors individuals i col·lectius.

§

Coneixement dels programes de gestió.

§

Coneixement de la normativa fiscal.
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§

Domini de les eines ofimàtiques.

§

Capacitat de lideratge i proactivitat.

§

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

ES VALORARÀ
§

Experiència executant formacions i capacitat pedagògica.

§

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

§

Domini d’excel avançat.

§

Coneixement de les finances ètiques.

CARACTERÍSTIQUES
§

Horari: 30 hores setmanals inicials ampliables a curt termini.

§

Condicions: salari brut entre 24.000€ i 30.000€ bruts anuals per jornada completa
(40 hores setmanals) segons valoració, experiència i competències.

§

Lloc: Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Mediona i Barcelona.

§

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

§

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

§

Incorporació: Gener de 2022.

Els candidats i candidates interessades podran fer arribar el CV i carta de presentació a
seleccio@facto.cat amb l’assumpte “Consultor/a econòmic/a al Garraf, Penedès i Anoia”
fins el dia 7 de Gener de 2022.

