
CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ SERVEIS DE CONSULTORIA
ÀMBIT FINANCER

Vols unir-te a un equip de persones compromeses amb un projecte sostenible, dinàmic i
innovador que està impulsant comunitats de barri/locals amb tecnologia oberta i
compartida?

Som Mobilitat som una cooperativa de consum sense afany de lucre. Treballem per
accelerar la transició cap a un model de mobilitat +sostenible aportant els valors del
cooperativisme i del bé comú en un sector estratègic com és el de la mobilitat.

BREU DESCRIPCIÓ DEL LLOC

Busquem un/a financer/a que lideri l’àmbit financer de la cooperativa per abordar els
reptes financers de creixement i de seguiment econòmic del projecte arreu de
Catalunya.

Entre les responsabilitats que assumirà el seguiment financer de la cooperativa amb
coordinació a l’àmbit comptable i amb l’àmbit de gestió de la flota de vehicles de la
cooperativa.

TASQUES I FUNCIONS A REALITZAR

- Lideratge de l’àrea i financera amb coordinació amb l’àrea comptable
- Consultoria de processos i procediments financers
- Reporting i control de gestió financera
- Relació amb entitats de finançament / productes de finançament col·lectius
- Execució, control i seguiment de les previsions de tresoreria
- Suport a la direcció en la preparació del pressupost anual des del punt de vista

financer
- Suport de les decisions estratègiques des d'una perspectiva financera a l'hora de

fer noves inversions

REQUISITS DELS CANDIDATS

- Grau / Llicenciatura en Economia / Administració d'Empreses
- Coneixement en principis i procediments comptables
- Parlar i escriure correctament català, castellà i anglès
- Altres cursos relacionats amb el lloc de treball



- Experiència prèvia en la preparació d'estats financers, comptabilitat general i
tancaments mensuals i anuals

- Es valorarà experiència en signatura d'auditoria
- Es valorarà experiència en preparació i execució de plans de creixement

EXPERIÈNCIES I CONEIXEMENTS

- Experiència laboral demostrable en un lloc similar (5 anys)

APTITUDS I HABILITATS

- Iniciativa i amb predisposició
- Empatia i capacitat de treball en equip
- Flexibilitat i capacitat de resolució d’imprevistos
- Responsabilitat per treballar de forma autònoma i constant
- Ordenat/da, rigorós/a i metòdic/a

CONDICIONS DE L’OFERTA

● 20-30 hores mensuals
● Relació estable
● Salari / preu servei: a concretar
● Data prevista d’incorporació: passat festes de nadal

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

● Termini de presentació: 31 de desembre 2022

ENVIAR CV A LABORAL@SOMMOBILITAT.COOP


