OFERTA DE FEINA

REFERÈNCIA 33/2019

GERENT

Contracte laboral indefinit
Jornada laboral completa
Lloc de treball a la seu del CCPAE (Barcelona)

Perfil general
Lloc de treball de nova creació dins del CCPAE. Es responsabilitzarà de la direcció i administració de
l’organització, seguint els objectius i directrius de la Junta Rectora, de qui dependrà directament.
Titulació requerida
Preferentment, titulació universitària en alguna de les següents àrees:



Ciències Econòmiques, Empresarials, Gestió, Administració i Direcció d’Empreses
Enginyeria Agrícola, Agrònoma, Agroalimentària o similar

Es valorarà
Experiència consolidada en un càrrec similar, en funcions de direcció, gestió i administració
d’organitzacions.
Funcions










Organització, planificació i coordinació de l’activitat de l’entitat
Supervisió i control de l’acompliment dels objectius
Gestió eficient i optimització dels recursos disponibles
Gestió administrativa i econòmica-financera
Direcció i gestió del personal
Direcció i gestió de la comunicació interna i externa
Direcció i supervisió de la política de qualitat de l’organisme de certificació
Supervisió, coordinació i col·laboració amb la Direcció Tècnica
Totes les tasques que l’òrgan de govern (Junta Rectora) li encomani

Altres condicions requerides
Carnet de conduir B-1.
Anglès, a un nivell mitjà-alt.
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Condicions per sol·licitar participar del procés
Les candidatures hauran d’adreçar-se a SÈPAL, SL, consultoria de Recursos Humans, encarregada
de les primeres fases del procés de selecció.
 Enviar CV amb fotografia en format PDF a l’adreça electrònica serena@sepal.cat
 L’assumpte del correu ha de ser: 33/2019
 En cas de voler adjuntar carta de presentació o de recomanacions, ha d’estar inclosa en el
mateix fitxer que el CV o en cas contrari es perdrà en el procés.
INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES
Informem que el responsable del tractament és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, ubicat a
l’avinguda Meridiana, 38, 4a planta de Barcelona (08014) amb NIF S0800044J i web www.ccpae.cat
Les dades de les persones candidates només seran tractades per part del CCPAE per a gestionar el procés de
selecció que està obert i un cop la persona sigui escollida, es procedirà amb els tràmits habituals de
contractació i gestió de recursos humans que corresponguin. En cap cas les dades seran cedides a tercers o hi
haurà transferències internacionals de dades.
El tractament de les dades està basat en el lliure consentiment de la persona que envia la seva candidatura al
procés de selecció. Les seves dades es conservaran durant tot el procés i transcorregut 1 any des de la seva
finalització en el cas dels candidats i de forma permanent en el cas de la persona seleccionada a ocupar el lloc
de treball.
Tota persona pot exercir els dret que li reconeix la normativa de protecció de dades adreçant-se per escrit a
ccpae.daam@gencat.cat. Així mateix, hi ha l’opció de presentar una reclamació davant de l’ Autoritat Catalana
de Protecció de Dades.
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