
 
 
 
 
 
ENCAREM EL FUTUR 
Fent federació, fent cooperativisme 
 
 
 
 
 
 
FEINA | La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya CONVOCA 

UN LLOC DE TREBALL per enfortir l’estructura tècnica  

 
 
 
Busquem una persona dinàmica, versàtil, amb ganes de treballar en un entorn humà cooperatiu i que 
vulgui formar part d’una organització que treballa per enfortir i promoure el cooperativisme. 
 
Treballaràs amb la presidència i la direcció de la federació tan pel que fa a la comunicació com en el 
suport a les tasques d’administració i seguiment de projectes. 
 
Valorarem especialment les experiències anteriors tan pel que fa al camp del coneixement en la gestió 
de les eines de comunicació, com en la gestió de la documentació econòmica i administrativa i la 
participació el sector cooperatiu i/o en moviments socials. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: 
 
Comunicació: (60% del temps de la jornada) Gestió de continguts a les xarxes socials i de la pagina 
web de la federació. Elaboració de comunicats, documentació corporativa, notes de premsa, butlletins 
en coherència amb el llibre d’imatge, a partir dels continguts desenvolupats en el Consell Rector, la 
presidència i la direcció. 
 
Administració: (40% del temps de la jornada) Tasques d’administració com el suport a la gestió de 
subvencions, suport i seguiment de projectes, gestió i manteniment de la base de dades, facturació, 
arxiu i altres tasques relacionades amb els processos administratius i de suport. 
 
 
 
 



 
 
 
Requisits:  

 Experiència demostrable en tasques de comunicació i administratives. 
 Ampli coneixement en la gestió de les eines de comunicació digitals. 
 Estar familiaritzada amb documentació econòmica (factures, rebuts, comptes bancaris... i la 

seva gestió ordinària. 
 Domini en la redacció de la llengua catalana i castellana 
 Titulació universitària o de Mòdul de Grau Mig o Superior 
 Iniciativa, capacitat organitzativa i de treball en equip. 

 
 
S’ofereix:  

 Contracte de treball indefinit, amb període de prova de 3 mesos. 
 Jornada laboral parcial: 25 hores setmanals (possibilitat d’ampliar a 30 hores) 
 Horari a convenir (preferible matins) 
 Salari de 15.625 euros/bruts anuals (equivalent a 25.000 euros/bruts per 40 hores setmanals).                                                                                                                             
 Incorporació immediata. 

 
 
Procediment:  

Les persones interessades hauran d’adreçar un correu electrònic a 
cooperativesdeconsum@fccuc.coop adjuntant el currículum i carta de motivació, fins el dia 18 
d’octubre. En l’assumpte del correu indiqueu: Lloc de treball. 
 
La data límit serà l’18 d’octubre de 2.019 
 
 
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
www.cooperativesdeconsum.coop 
 
 
Barcelona, 2 d’octubre de 2.019 
 
 
 


