OFERTA DE TREBALL

REFERÈNCIA 15/2021

TÈCNIC/A INTERÍ/NA RESPONSABLE DE QUALITAT PER COBRIR
INCAPACITAT TEMPORAL DE LLARGA DURADA

Jornada laboral: 39 h/setmana
Lloc de treball: Seu del CCPAE (Barcelona)
Retribució: 25.348€ inicials
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és una corporació de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia, està subjecte al dret privat excepte en la seva funció d’auditar i certificar
els productes agroalimentaris ecològics de Catalunya que està subjecte al dret públic.
El Consell és l’organisme que verifica el compliment de la normativa europea que empara la
denominació protegida ecològic/biològic, i com a tal, consta al llistat d’autoritats públiques i
organismes de control que anualment publica la Unió Europea. Així mateix compleix amb l’establert
al Programa del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària (PNCOCA) i està acreditat
segons la Norma ISO/IEC 17065:2012
Perfil general
Persona professional del sector agrari o alimentari, amb formació universitària i una clara orientació
cap a aspectes de gestió de sistemes de qualitat. Capacitat d’organització i gestió de documents i
desenvolupament de procediments.
En dependència directa de la Direcció, la seva tasca principal serà la de gestionar, mantenir i definir,
junt amb l’equip tècnic, el sistema de qualitat de l’entitat en base a la norma ISO/IEC 17065:2012 i
promoure accions per la millora contínua.
El perfil necessari és el d’una persona receptiva, organitzada, comunicativa, observadora, amb
capacitat d’anàlisi de les situacions, amb bona capacitat de redacció i que li agradi treballar en equip.
Requeriments
És indispensable disposar d’una titulació universitària.
Es tindrà en compte preferentment estar en disposició dels graus o equivalents en Tecnologia dels
Aliments, Enginyeria Agrícola i Veterinària. Així mateix, en funció de la formació complementària o
experiència professional dins del la indústria alimentària, es valoraran altres titulacions universitàries
relacionades en el sector agroalimentari.
Requerit domini del català i del castellà a nivell escrit i parlat. Català nivell C.
Indispensable disposar d’un bon nivell d’anglès, mínim nivell B2.
Experiència mínima de 2 anys en la certificació de productes agroalimentaris ecològics o de 3 anys
com a tècnic/a de qualitat a la indústria agroalimentària, en una consultoria de qualitat i seguretat
agroalimentària, o en una entitat de control de la indústria alimentària.

Es valorarà
Coneixements de sistemes de certificació de qualitat.
Informàtica relacionada amb el lloc de treball.
Coneixement de la Normativa específica d’agricultura i ramaderia ecològica.
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Coneixement de les Normes de Qualitat ISO/IEC 17065:2012.
Coneixements de estàndards de qualitat alimentària IFS-BRC-ISO 22000
Experiència en la certificació de productes, preferiblement agroalimentaris.
Funcions
-

Elaboració i revisió dels documents del Sistema de Qualitat.
Manteniment i organització dels documents del Sistema de Qualitat segons l’especificació
Adaptar el Sistema de Qualitat i els procediments de treball de l’entitat als canvis normatiu que
afectin al Consell i a la seva funció.
Distribució i comunicació dels canvis que es realitzin al Sistema de Qualitat de l’empresa.
Control de canvis i documents del Sistema de Qualitat.
Assegurar que el Sistema de Qualitat s’estableix, s’implanta i es manté d’acord amb la norma
d’acreditació.
Informar a la direcció de l’Entitat de Certificació sobre el funcionament dels sistema de qualitat per
a la seva revisió i com a base per a la millora del sistema.
Redacció d’informes per a la direcció, junta rectora o comissió de parts, sobre la gestió de la
imparcialitat de l’entitat.
Gestionar les auditories que rep l’entitat, redacció de les accions correctores dels incompliments
detectats i seguiment d’aquests. .
Qualsevol altre que se li pugui encomanar

Altres condicions requerides
Carnet de conduir B-1.
Disponibilitat d’horari.
Condicions per presentar la candidatura a l’oferta de treball
✓
✓
✓
✓

Enviar CV amb fotografia en format PDF a l’adreça electrònica cv@ccpae.cat
El nom del fitxer ha de ser “15_2021_Cognom_Nom(candidat/da)”
L’assumpte del correu ha de ser: 15/2021
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
Doctor Roux 80, 3a planta de Barcelona (08017) 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@ccpae.cat Així mateix, hi ha l’opció de presentar una reclamació davant de l’ Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.
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