
 

Mengem Garrigues busca tècnic de gestió i logística 

Mengem Garrigues som una cooperativa de serveis sense ànim de lucre que agrupa             
productores agroecològiques de Ponent per a la comercialització i distribució conjunta dels            
seus productes. Amb criteris d’arrelament territorial, de sostenibilitat i de consum           
responsable i de proximitat. 

Objectiu general del lloc 

Portar l’administració del projecte i donar suport a la logística. 

Tasques principals 

● Gestió econòmica i comptable 
● Gestió administrativa i burocràtica 
● Gestió de la incorporació de les noves sòcies 
● Gestió del procés de captació, sol·licitud i justificació de finançament públic 
● Logística: elaborar els informes de vendes i coordinar i participar en la preparació de 

les comandes (divendres alterns) 
● Suport tècnic a les tasques de militància de les sòcies, especialment a comunicació 

(actualització de la botiga online) i atenció al client. 

Quin tipus de persona es busca 

Com només seran dues persones a l’equip tècnic (a banda del suport del Consell Rector i                
de les hores de les sòcies), es busca algú de perfil ampli, polivalent, que tingui               
coneixements i habilitats en administració, comptabilitat i gestió de subvencions. Que no            
tingui problemes en realitzar tot tipus de feines, i que gaudeixi vinculant-se amb un projecte               
de transformació social. Opció d’esdevenir sòcia de treball en el futur. 

Amb residència a Ponent, carnet de conduir i vehicle propi. 

Durada, tipus de contracte i salari 

● Contracte de mitja jornada d’un any de durada, prorrogable indefinidament (possible 
augment d’hores en funció del creixement del projecte) 

● Horari flexible, lloc de feina a Juneda, opció de teletreball 
● Salari brut anual: 9.000€ (possible augment de sou en funció dels resultats del 

projecte). 
● Opció d’esdevenir sòcia de treball en el futur 

ATENCIÓ: no es descarta una sola incorporació a jornada completa. La persona cal que 
compleixi llavors els dos perfils requerits (veure oferta de feina “Responsable de projecte”) 

Com participar en el procés de selecció 

https://app.katuma.org/mengem-garrigues/shop


 
Cal enviar CV i carta de motivació a cooperativa@trescadires.cat amb la referència “MG - 
Oferta laboral tècnic de gestió” (es respondrà a totes les sol·licituds). 

Data límit per presentar candidatures: 25 de febrer de 2021. 


