Venda, Serveis i Dignitat, Serveis i Dignitat i Dignita, Serveis i Dignitatt

Oferta de treball.
Diomcoop (www.diomcoop.org) és una cooperativa de venda i serveis, que té per objectiu
donar resposta a les necessitats d'inclusió social i laboral de les persones migrades en situació de
vulnerabilitat que abans realitzaven activitats de venda ambulant a Barcelona. Vam començar la
nostra trajectòria el 7 de març de 2017 i actualment en formen part 15 persones sòcies, 11 homes i 4
dones, d'origen subsaharià. Contem amb el suport d’un equip tècnic format per 5 persones de
diferents perfils professionals.
Una de les activitats econòmiques que hem desenvolupat és la col·lecció de moda Diambaar
(www.diambaar.com). Són peces de roba per home i dona que tenen els colors de teles africanes
tipus wax. Actualment estem estructurant un taller per tal d'integrar el procès de producció a
Diomcoop, es en aquest procès que es fa necessària la incorporació de la posició de feina oferida.
Posició: Encarregat de taller de producció tèxtil a Diomcoop.
Funcions
• Supervisar la producció al llarg de la línia, en termes de qualitat, quantitat i oportunitat, per
a assegurar que les confeccions es realitzin sota els estàndards requerits.
• Acompanyar les activitats productives i organitzatives del taller de Diomcoop juntament
amb el consell rector de la cooperativa (a nivell estratègic), el grup de socis que dirigeixen
les activitats de Diambaar (a nivell operacional) i suport de l’equip tècnic.
• Acompanyar i supervisar el manteniment de la maquinaria i de les instal·lacions.
• Formar als socis costurers en el procès de producció, tècniques i maquinaria tenint en
compte els requeriments de qualitat de les peces.
• Participar en la planificació de la marca Diambaar de roba.
• Verificar i abastir inventaris de teles, complements i materials necessaris per a la producció
del taller.
• Buscar i establir relacions comercials amb produccions externes amb suport del grup de
socis que dirigeixen les activitats de Diambaar i suport de l’equip tècnic.
Formació i experiència
• Formació Professional de grau mitjà o formació equivalent en el sector tèxtil.
• Imprescindible experiència laboral (mínim 5 anys) exercint les funcions requerides tant en
l'àmbit productiu (confecció) com de gestió de taller. En el procès de selecció es
sol·licitarà la confecció d’una peça.
• Es valorarà experiència comercial (relació amb el client i vendes)
• Es valorarà experiència a empreses de l'àmbit de l'economia social i solidària, mòn
cooperatiu i del tercer sector en general. Es valorarà experiència en projectes de caràcter
intercultural.
Característiques: Tipus de contracte obra i servei. Incorporació: Febrer 2019. Durada de 8 mesos
prorrogables en funció de la viabilitat del projecte. Salari: 18.000,00 a 21.000,00€/anuals en funció
de les qualificacions.
Enviar CV a: logistica@diomcoop.org fins el dia 28/01/2019
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