Oferta de feina

L’Apòstrof
Cooperativa
de comunicació

carrer de Casp, 43
08010 Barcelona
93 342 93 66

apostrof.coop
info@apostrof.coop
CIF: F61292181

Perfil comercial i d’atenció a nous projectes 30 h/setmanals
Busquem una persona per atendre nous projectes, buscar noves clientes i gestionar les licitacions en
col·laboració amb l’equip de la cooperativa.
Tasques
• Atenció al client i entrada de projectes
• Rebre i atendre les demandes de projectes de clientes actuals i noves
• Reunir-se amb les clientes i definir les demandes
• Elaborar les propostes i els pressupostos
• Coordinar i calendaritzar l’entrada de projectes amb els equips de treball i fer-ne seguiment
• Recerca de nous projectes
• Idear projectes i fer campanyes comercials en col·laboració amb l’equip de comunicació
• Buscar i contactar possibles clientes amb interès en els productes i serveis de la cooperativa
• Mantenir al dia la base de dades de contactes i fer seguiment de la LOPD
• Fer seguiment trimestral de l’evolució de les clientes i l’entrada de projectes
• Recerca i gestió de licitacions i subvencions
• Estar al dia de les licitacions d’interès per la cooperativa i valorar-les amb els equips de treball
• Presentar, gestionar i fer seguiment tècnic i econòmic de les licitacions i subvencions
• Altres
• Donar suport en tasques administratives i gestions amb les clientes i l’administració
• Donar suport i/o coordinar projectes de la cooperativa, així com col·laboradores
Requisits
•
•
•
•
•
•

Experiència en l’atenció al client, preparació de propostes i pressupostos
Experiència en tasques comercials
Experiència en la gestió i justificació de licitacions i subvencions
Coneixements del sector de la comunicació i el disseny
Treballar de manera autònoma i amb iniciativa
Bon nivell de català

Valorem
• Coneixement i proximitat amb el món de l’Economia Social i Solidària
• Experiència en la coordinació de projectes i equips (especialment de comunicació)
• Gestió de CMS i coneixements de Wordpress
Oferta
• Incorporació agost de 2021 amb contracte d’un any i possibilitat d’entrar a la cooperativa com a
sòcia
• Jornada de 30/h setmanals, principalment presencial (Barcelona)
• Salari brut anual 18.387,24 € en 12 pagues

Les persones que hi estigueu interessades podeu enviar una carta de presentació i el vostre
currículum a info@apostrof.coop fins al dia 11 de juny de 2021.

