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OFERTA LABORAL DIRECCIÓ MANSOL 
 

MANSOL, empresa de serveis principalment industrials amb clients nacionals i europeus, 
constituïda com a Centre Especial de Treball (CET) l’any 1999, necessita incorporar a la seva seu 
a Badalona una persona que ocupi la Direcció.  

El principal objectiu de MANSOL és oferir llocs de treball a persones en situació d’exclusió social 
amb certificat de discapacitat, mitjançant un projecte empresarial sòlid, viable, competitiu i de 
qualitat (Certificació ISO 9001).  

La persona seleccionada tindrà dependència directa de la Direcció General de la Fundació Acollida 
i Esperança (entitat fundadora del CET), i es coordinarà amb la Directora de l’àrea social de 
MANSOL. Formarà part de l’Equip Directiu del grup d’Acollida i Esperança, amb 30 anys 
d’experiència al sector social. Tindrà al seu càrrec aproximadament un equip de 35 persones (4 
persones d’equip d’estructura i 31 persones en diferents equips de producció / peonatge industrial). 
 
Les principals funcions del lloc de treball són:  

- Desenvolupament comercial: expansió cartera clients, nous projectes, noves comandes, 
pressupostos.  

- Direcció i control de la producció. 
- Control i seguiment econòmic del compliment del pressupost. 
- Coordinació i interrelació equip MANSOL. 

 
Amb responsabilitats sobre: 

- Desenvolupament plans estratègics i de negoci. 
- Gestió de personal de l’equip d’estructura.  
- Representació de l’empresa i comunicació exterior.  
- Liderar i fer seguiment del projecte de transformació LEAN.   

 
Els requisits mínims que han de complir les persones candidates són: 

- Estudis de nivell de Llicenciatura o Grau. 
- Experiència de 5 anys en la direcció tècnica d’empreses industrials o posicions similars. 
- Habilitats comercials i de relació amb els clients. 
- Capacitat de coordinació i gestió d’equips. 
- Autonomia i capacitat de lideratge. 

- Es valorarà el coneixement d’alguna llengua estrangera, preferentment l’anglès. 

Les condicions del lloc de treball són: 

- Salari: 38.000 € bruts anuals + bonus. 
- Jornada completa amb horari a convenir. 
- 5 setmanes naturals de vacances a l’any. 
- Contracte indefinit.  
- Treballar a l’àmbit social, a una empresa amb valors.  
- Possibilitats d’innovació i millora constant en un CET reconegut tant al sector industrial català 

com al sector social. 

Les persones interessades en l’oferta hauran d’enviar una carta de presentació i un 
currículum al correu  fundacio@acollida.org assenyalant com a assumpte DIRECCIÓ 
MANSOL fins al 15 de novembre de 2022. 
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