OFERTA DE FEINA
Data: Gener 2019

Títol del lloc de treball: Coordinador/a del projecte Ficoop

Descripció del lloc:
Context de la cooperativa: iesMed (www.iesmed.eu), primer grup cooperatiu mediterrani
amb seu a Barcelona, es dedica a promoure, dissenyar i gestionar programes i eines
que contribueixin a fomentar el desenvolupament de l'economia social i solidària (ESS)
en el Mediterrani i els seus diferents territoris.
La cooperativa compta actualment amb una vintena de socis i un equip permanent de
6 col·laboradors repartits entre la seva seu de Barcelona i la oficina regional de Tunísia.
Context del Projecte: iesMed ha presentat el Projecte Ficoop a la convocatòria de
Projectes Singulars de la Generalitat de Catalunya, que ha estat un dels escollits per a
ser subvencionat. Compta amb la col·laboració de la cooperativa Coopdemà.
Basant-se en les millors pràctiques internacionals, es vol crear la primera plataforma
catalana de captació de fons propis per a cooperatives i altres entitats de l’ESS.
Aquesta cooperativa de serveis multi-actors tindrà com a finalitat la creació
d’instruments específics, entre ells la primera plataforma, a Catalunya i a l’Estat, de
finançament participatiu (PFP) dirigida específicament al sector i centrada en el crowd
equity.
El període subvencionat finalitza el 31 d’octubre del 2018.
Responsabilitats i tasques a realitzar:
Amb dependència del Director de Finances i Consultoria, en estreta col·laboració amb
ell i comptant amb el suport de la resta de recursos d’iesMed, serà l’encarregat/da de
la coordinació del projecte en les seves diferents vessants.
Les seves funcions comprendran:
•
•
•
•
•

Animació del grup impulsor: interlocució amb els membres del grup, preparació de
reunions, ...
Interlocució amb els diferents experts que intervenen en el projecte: estratègia i
model de negoci, equip jurídic, tecnològic, ...
Presentació del projecte als actors del territori
Coordinació de la constitució de la cooperativa
Participació en:
o Desenvolupament del pla de negoci de la cooperativa
o Desenvolupament del catàleg de productes financers oferts per la
cooperativa
o Definició de l’operativa d’actuació per a l’anàlisi d’operacions de
finançament
o Definició de la política i l’estratègia de comunicació
o Sol·licitud d’autorització per a operar com a PFP
o Elecció i desenvolupament de la plataforma tecnològica

Condicions orientatives de l’oferta:
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Lloc de treball: Barcelona, Carrer Comte Borrell, 228 3er 3a.
Període: Des de 1 de febrer fins el 31 d’octubre de 2019 (final del projecte
subvencionat). Es valorarà la continuïtat en l’organigrama de la futura cooperativa o de
la mateixa iesMed
Tipus de contracte: Contracte Laboral per obra o servei a jornada completa. A petició
del candidat seleccionat, es contemplarien i valorarien les possibilitats de contracte
mercantil de serveis i la compatibilitat amb altres tasques que el candidat dugui a
terme simultàniament.
Remuneració orientativa: 3.000-3.300 Euros bruts mensuals (inclosa prorrata de
pagues extres), en funció del perfil i de la dedicació del candidat

Perfil buscat:
Idiomes: Excel·lent nivell de Francès, Català, Castellà.
Un bon nivell d'anglès i/o àrab serien un plus.
Formació acadèmica i competències requerides:
o
o
o

Formació: Econòmiques/ Empresarials/Escoles de negoci amb especialització
financera/bancària.
Formació administrativa i informàtica a nivell usuari (domini del pack Office)
Coneixement/sensibilitat pel sector de la ESS

Excel·lent nivell de redacció, capacitat de gestionar projectes i de treballar en equip,
habilitats relacionals, sentit de les prioritats i capacitat d'organització.
Experiència:
Es requereix experiència de al menys 5 anys en finançament d’empreses, idealment en
captació de fons propis.
Experiència en plataformes digitals seria un plus.

Contacte:
Nom de l'empresa: iesMed SCEL
Persona de contacte: Jordi Panal, Director de Finances i Inversions,
jordi.panal@iesmed.eu
Web : www.iesmed.eu
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