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OFERTA LABORAL 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL: Responsable del departament de producció i vendes. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ENTITATS: 

La Fundació Ared, creada l’any 1994, té com a missió promoure l’accés a la plena ciutadania de 

persones en situació de risc d’exclusió social, fomentant la seva autonomia, mitjançant processos de 

formació i d’acompanyament integrals. Treballem en coordinació amb d’altres entitats, per sensibilitzar 

a les institucions i al conjunt de la societat sobre la realitat de l’exclusió social. 

 

Salta és una empresa d’inserció, titularitat 100% de la Fundació Ared i creada l’any 2006, que promou 

la incorporació al mercat laboral de persones amb especials dificultats per accedir-hi, a través de 

processos d’acompanyament personalitzats i d’estructures adaptades a les seves necessitats. 

 

La Fundació Ared està governada per un Patronat, que encomana a la Directora la conducció de les 

diferents àrees de treball, incloent la gestió i administració de Salta. 

 

El lloc de treball ofertat se situa dins del Departament de producció i vendes i reporta directament a la 

Directora. 
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OBJECTIU GENERAL: 

El lloc de treball té com a objectiu general definir l’estratègia empresarial de Salta, Empresa d’inserció 

fonamentada en l’activitat productiva i en la incorporació de noves tendències comercials que 

aconsegueixin una sostenibilitat creixent de l’entitat. 

 

SITUACIÓ EN L’ORGANIGRAMA: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL: 

§ Llicenciat/da en Administració d’empreses. 

§ Acreditació d’experiència laboral en departaments de producció i vendes, direcció de persones i 

gestió d’equips de producció. 

§ Es valorarà especialment l’experiència laboral en empreses d’economia solidària i entitats sense 

afany de lucre. 

§ Capacitat emprenedora, autonomia, responsabilitat i organització. 

§ Sensibilitat cap a col·lectius en situació de risc d’exclusió social. 

§ Competències professionals per a dissenyar i/o redefinir, planificar i executar línies rentables. 

§ Entusiasta i proactiu/va amb capacitats de captació i fidelització de clients. 

§ Capacitat d’anàlisi i elaboració de propostes de producció i vendes. 

§ Capacitat per treballar en equip, d’integració a l’entitat i aportació creativa dels canvis necessaris. 
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FUNCIONS I TASQUES PRINCIPALS: 

1. Generals (20% de dedicació): 

§ Planificació econòmica estratègica de Salta, Empresa d’inserció. 

§ Programació econòmica anual de Salta, Empresa d’inserció: pressupost anual i control 

pressupostari. 

§ Elaboració d’informes de gestió. 

§ Direcció dels responsables de producció i vendes. 

2. Producció (40% de dedicació): 

§ Anàlisi de la viabilitat de les actuals línies productives. 

§ Organització de centres de costos per activitats. 

§ Redefinició i enfortiment de la línia productiva de confecció industrial. 

§ Elaboració de propostes tèxtils de major rendibilitat econòmica: disseny de processos, millora de 

mètodes i tasques, factor humà i temps de producció. 

§ Disseny de plans innovadors d’expansió de la línia productiva de càtering. 

§ Avaluació de la de la línia productiva de Bar Tolc. 

§ Redefinició de la línia productiva d’artesania. 

§ Estudi de noves línies productives per un futur pròxim. 

§ Recerca constant de la qualitat dels nostres productes i serveis. 

3. Comercialització (40% de dedicació): 

§ Disseny de l’estratègia comercial i d’un pla de vendes. 

§ Estudi d’oportunitats. 

§ Estratègia d’expansió de mercats i recerca de nous clients. 

§ Increment del nivell de facturació i de satisfacció dels clients. 

 

CONDICIONS LABORALS: 

§ Contracte de treball temporal amb una durada inicial de 12 mesos i a jornada complerta. 

§ Període de prova de dos mesos. 

§ Categoria professional: Grup C. Llicenciats. 

§ Lloc de treball: Responsable del departament de producció i vendes. 

§ Horari: De dilluns a divendres de 8 a 17 hores. 

§ Salari brut anual de 32.361,14 €. 

 

INTERESSATS/DES: 

Enviar currículum vitae per correu electrònic (alfaro@fundacioared.org). 

mailto:alfaro@fundacioared.org

