OFERTA DE FEINA
Data: Febrer 2020

Títol del lloc de treball: Comptabilitat de diferents cooperatives i
associacions
Descripció del lloc:
Qui som:
CONFAVC - Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
(www.confavc.cat), agrupa 433 associacions veïnals i 22 federacions territorials,
amb l’objectiu de donar servei als veïns y veïnes dels barris i a les seves
associacions veïnals sòcies, com a recursos per incidir de forma clara en la millora
de les condicions de vida dels ciutadans.
iesMed – Innovació i Economia Social en la Mediterrània (www.iesmed.eu),
societat cooperativa europea limitada, 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.
Amb dues entitats busquen conjuntament una persona encarregada de la
comptabilitat de diferents cooperatives i associacions dels seus respectius grups.
Responsabilitats i tasques a realitzar:
Les seves funcions comprendran:
o
o
o
o
o
o
o

Tancaments
Conciliacions bancàries
Gestió d’impostos i seguiment de les obligacions fiscals
Control tresoreria i pressupost
Contacte i gestió de clients i proveïdors
Justificació de subvencions
Control de cobraments i pagaments

Perfil buscat:
o
o
o
o
o
o

Llicenciatura en ADE/Econòmiques
Persona amb 3-5 anys de experiència i es valorarà altament
l’experiència dins el sector associatiu i cooperatiu
Experiència relacionada amb les subvencions i la seva justificació
Amb iniciativa i autonomia
Organització i planificació
Es valoraran els idiomes francès (especialment) i anglès.
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Condicions orientatives de l’oferta:
Llocs de treball:
CONFAVC: Rambla de Santa Mònica, 10, 3er, Barcelona
iesMed: Carrer Comte Borrell, 228 3er 3a, Barcelona
Període: Inici estimat març de 2020.
Tipus de contracte: Contracte d'obra i serveis a 30 hores, amb una durada inicial
de 6 mesos amb possibilitat de conversió a indefinit.
Remuneració orientativa: La remuneració és de 16.000€ bruts/anuals per la
jornada parcial
Enviar currículum i carta de presentació fins al 29 de febrer

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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