
CONVOCATÒRIA OFERTA DE FEINA COL·LECTIU
EIXARCOLANT:

AJUDANT OBRADOR

Descripció

El Col·lectiu Eixarcolant és una entitat i cooperativa sense ànim de lucre que té per
objectiu fomentar un model de producció, distribució, i consum d’aliments, i de
desenvolupament socioeconòmic, més sostenible, ètic i just, emprant com a eina la
recuperació de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals.
Per assolir aquest objectiu el Col·lectiu Eixarcolant treballa en 10 línies estratègiques,
totes elles sinèrgiques i complementàries.

Contextualització

Aquesta persona estarà duent a terme la seva tasca professional en el si del Col·lectiu
Eixarcolant, que actualment compta amb un miler de socis i sòcies, una junta formada
per 17 persones, i 22 persones vinculades al projecte de forma professional.

El control sobre el rumb i línies estratègiques recau sobre l’Assemblea General de
l’entitat, formada per tots els socis i sòcies, que també és l’encarregada de decidir sobre
els aspectes de caràcter econòmic, organitzatiu, o sobre qualsevol aspecte rellevant que
afecti el projecte, d’acord amb l’estipulat al RRI.

Les formes jurídiques sota les quals es desenvolupa el Col·lectiu Eixarcolant són l’entitat i
dues cooperatives, en tots els casos sense ànim de lucre, amb reinversió total dels
possibles beneficis en el projecte, i seguint els preceptes de l’economia social i solidària.
El el RRI i les retribucions salarials es poden consultar a l’apartat de transparència de la
pàgina web: https://eixarcolant.cat/pagines/transparencia/

Característiques de la convocatòria

Tasques a desenvolupar

La persona que s’incorpori en aquesta convocatòria desenvoluparà les seves tasques a
l’obrador del Col·lectiu Eixarcolant, en el si de la línia alimentació, i serà l’encarregada de
l’elaboració dels dolços i salats produits diariament a l’obrador. .

Alhora, de forma puntual també col·laborarà quan sigui necessari en altres tasques de la
línia alimentació, com poden ser l’elaboració de productes derivats, la recol·lecció
silvestre, l'organització d’estocs, el contacte amb proveïdors o les tasques comercials.

A continuació es mostren les principals tasques a desenvolupar:

● Elaboració diària de productes dolços
● Elaboració diària de productes salats
● Processament d’espècies silvestres comestibles

https://eixarcolant.cat/pagines/transparencia/


● Planificació de producció
● Desenvolupament de nous productes
● Gestió d’estocs
● Gestió de comandes i proveïdors
● Neteja
● Control de qualitat

Habilitats i coneixements que ha de complir el perfil

● Experiència en cuina en posicions similars a la ofertada.
● Experiència en  pastisseria
● Capacitat per asumir la producció diària de dolços i salats segons el planing

setmanal previst
● Capacitat de treball en equip
● Implicació
● Experiència i coneixements sobre el funcionament d’un obrador alimentari
● Habilitats de cuina
● Tècniques de maneig gastronòmic
● Coneixements en seguretat alimentària
● Resulta imprescindible que la persona conegui, entengui, i comparteixi la

dinàmica i la filosofia del Col·lectiu Eixarcolant.
● Habilitats comunicatives, escolta, comprensió, raonament, i ’empatia, com a

aspectes fonamentals per treballar en equip.
● Cultura de l’esforç

Es valorarà positivament

● Coneixements en nutrició
● Grau de coneixement notable de les varietats agrícoles tradicionals i les espècies

silvestres comestibles.
● Habilitats fotogràfiques
● Coneixement i ús de les xarxes socials i gràfiques
● Bon coneixement del Col·lectiu Eixarcolant i del món de les plantes silvestres

comestibles.
● Bon coneixement de productes d’ horta i agricultura que formin part de la seva

tasca diària.
● La capacitat creativa
● La formació i/o experiència en tot allò que refereixi a la cuina no sent però

imprescindible.
● Residència habitual propera al lloc de treball
● La trajectòria en el món de l’economia social i solidària, l’associacionisme,

l’escoltisme, o el voluntariat.



● Que les persones candidates coneguin el Col·lectiu Eixarcolant, que en siguin
sòcies, i que hagin participat activament en algunes de les activitats del projecte
com a voluntàries.

● El coneixement del sector agroalimentari, en especial tot allò referent a la
distribució d’aliments.

Condicions laborals

● La jornada laboral serà de 30h setmanals. Es valorarà positivament la possibilitat
d’incrementar la dedicació en cas de pics de feina.

● L’horari establert serà de dimarts a dissabte de 7 a 13h. En cas que les necessitats
productives ho requereixin hi podrà haver canvis en aquest horari.

● Lloc de treball: presencial a la seu central del Col·lectiu Eixarcolant al municipi de
Jorba (Anoia).

● D’acord amb punt 10 del Reglament de Règim Intern, aquesta convocatòria
s'assignarà al nivell salarial II, que d’acord amb l’aprovat per l’Assemblea General
fixa unes retribucions mensuals de 1.200€ per jornada completa (900 € en el cas
d’aquesta convocatòria, que és de ¾ de Jornada) un cop ja se n’ha descomptat
l’IRPF (14%). Es preveuen 12 mensualitats.

● La persona s’incorporarà com a sòcia treballadora de la Cooperativa Eixarcolant
SCCL, cotitzant a la seguretat social sota el règim Especial de Treballadors
Autònoms - RETA (el cost mensual de la quota va a càrrec d’Eixarcolant).

Data d’incorporació

L’inici del contracte es preveu pel 6 de setembre del 2022. Es preveu una vinculació de
caràcter indefinit, amb un període de proves de 3 mesos. Les persones candidates han
de tenir clara la implicació en el projecte a llarg termini, i no percebre-ho en cap cas com
una ocupació temporal.

Presentació de candidatures i terminis

Totes les persones interessades hauran d’enviar el currículum i una carta explicant quina
és la seva motivació per entrar a formar part del projecte i perquè creuen que tenen un
perfil adequat d’acord amb l’exposat en la present convocatòria.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça
coordinacio@eixarcolant.cat com a molt tard el dia 12 d’agost del 2022.

En l’assumpte del correu electrònic hi ha de constar exactament “Candidatura ajudant
obrador + el nom de la persona candidata”.

Els candidats i candidates que siguin preseleccionats seran notificats com a molt tard el
dia 22 d’agost, i hauran de realitzar una entrevista personal i tot allò que s’estableixi en el
procés de selecció.
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