
OFERTA DE FEINA: Tècnica de projecte de Consum Responsable i ESS

LLOC DE TREBALL

A Espai Ambiental SCCL, cerquem una persona per liderar projectes de promoció i foment del consum
responsable i Economia Social i Solidària, en concret el projecte Multiplica online i presencial (multiplica.coop)

Funcions del lloc de treball:

- Disseny, conceptualització i posada en marxa de la formació multiplica online
- Comercialització i difusió del curs
- Suport tècnic en la realització del multiplica presencial i en altres derivades del projecte de Multiplica.
- Dinamització de sessions virtuals i presencials
- Acompanyament de l’alumnat en els itineraris formatius
- Relacions institucionals amb la Universitat de Barcelona i altres agents.
- Gestionar el seguiment, execució i justificació de subvencions dels projectes i programes
- Participació de reunions i assemblees i elaboració de convocatòries i actes.
- Organització i seguiment dels pressupostos i altres tasques administratives vinculades al projecte.
- Coordinació  amb els equips del projecte
- Co-desenvolupament de l’estratègia dels projectes
- Participació a altre projectes d’Economia Social i Solidària, transició ecosocial i sobirania alimentària de la

cooperativa (si es dongués el cas).

Condicions:
- Incorporació a partir de febrer
- Contracte indefinit
- Entre 25 i 32 h setmanals
- Teletreball i presencialitat a Barcelona
- Remuneració segons l’escala salarial de la cooperativa (entre 1243,84 - 1492,60  bruts/mensuals)

PERFIL

Estem buscant una persona amb trajectòria en l’àmbit de de l’Economia Social i Solidària, el consum conscient i la
formació. Una persona autònoma i amb iniciativa, amb capacitats comunicatives i organitzatives, compromesa amb
la transició ecosocial.

En concret, demanem:

- Experiència en tasques similars a les demanades.
- Coneixement i/o experiència en el teixit de l’Economia Social i Solidària.
- Coneixement i/o experiència en l’àmbit del consum conscient, agroecologia i/o similars.
- Coneixement i/o experiència en formacions i metodologies de pedagogia virtual.
- Domini d’eines ofimàtiques i treball en el núvol.
- Excel·lent nivell de redacció en català i castellà.

Capacitats

- Facilitat pel treball en xarxa i en equip
- Autonomia, planificació i organització de tasques.
- Persona resolutiva i amb facilitat de prendre decisions de forma autònoma
- Iniciativa i proactivitat
- Expressió oral i escolta activa.
- Facilitat per parlar amb públic
- Adaptació al canvi  i flexibilitat.
- Lideratge positiu, amb responsabilitat i visió de cures.
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Es valorarà

- Formació i experiència en dinamització i facilitació de grups
- Coneixements de xarxes socials i/o programari lliure

Per participar en el procés de selecció, cal enviar CV i carta de motivació a info@espaiambiental.coop

amb la referència “Oferta laboral Projectes” .

Data límit per presentar candidatures: 31 de gener de 2023
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