BUSQUEM RESPONSABLE PER
COORDINAR TREBALLS FORESTALS,
COMPRES I SERVEIS ALS SOCIS
Santa Coloma de Farners, febrer de 2019

Cooperativa de propietaris forestals busca incorporar una
persona dinàmica, amb experiència i amb iniciativa per
incorporar-se com a responsable de campanyes forestals i
compres. Indispensable perfil i vocació marcadament comercial i de
servei al soci.

Descripció de tasques i responsabilitats:
• Contactes amb socis i visites a finques per estudiar i valorar els
possibles treballs i campanyes forestals.
• Contractació i seguiment d’empreses de serveis i colles per a
la realització de les feines.
• Suport a la negociació de contractes amb clients finals
(serradores i altres) i cerca de nínxols de mercat per productes
especials.
• Coordinació amb l’equip tècnic pel seguiment i execució de
campanyes, preparació d’ofertes i desenvolupament de llurs
funcions
• Recolzar a la direcció de la cooperativa en la consolidació de
l’empresa com a Agrupació de Productors Forestals de
referència a Catalunya.
• Recolzament a l’activitat de compres de la campanya de suro
de Quality Suber. Empresa participada.

Es demana:

• Formació: grau universitari forestal o tècnic superior, altra
formació equivalent. Es valorarà especialment les següents
titulacions: enginyer de forest, agrònom i altres relacionades.
• Imprescindible experiència àmplia contrastada en la direcció i
gestió d’equips. Es valorarà especialment: trajectòria en àrea
comercial, o en la direcció d’aprofitaments i treballs forestals.
• Capacitat de negociació, orientació a resultats, treball en equip
i flexibilitat a nivell d’horaris.
• Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle propi.
• Es valorarà també coneixement i experiència en planificació i
gestió forestal.
S’ofereix:
• Llarga experiència i àmplia cartera de clients
• Equip tècnic i de suport format per set professionals amb àmplia
experiència al sector
• Remuneració a negociar segons vàlua del candidat
El lloc de treball serà Santa Coloma de Farners. La cooperativa
també disposa d’una oficina a Solsona. Es requereix disponibilitat per
viatjar.

Interessats enviar CV actualitzat i amb fotografia de carnet abans del
dia 22 de febrer de 2019 a :
FORESTAL DE CATALUNYA SCCL
Jacint Verdaguer 3 - 17430 Santa Coloma de Farners
e-mail:
cooperativa@forestal.cat
http://www.serveisforestals.cat/

Per més informació truqueu al 972 84 27 08

