
 

 

 

Oferta Laboral- Tècnic de prevenció al malbaratament alimentari 
 
Descripció 
 
L'Associació Social Andròmines és una entitat social que té com a objectiu ajudar a persones en situació o risc 
d'exclusió en la seva inserció sociolaboral, així com vetllar pel mediambient, tot fomentant el reciclatge, la 
reutilització i evitar el malbaratament alimentari. 
 
Actualment tenim la necessitat de contractar un/a Tècnic de prevenció al malbaratament alimentari 
 
Funcions 
 
- Planificar, establir i donar seguiment als procediments interns de qualitat i seguretat alimentaria del 

programa de malbaratament. 
- Adequar i mantenir el Pla de PPCC i recopilar dades rellevants 
- Fer propostes de millora per als processos de recuperació d’aliments, ampliant el servei i optimitzant-lo.  
- Contactar i coordinar-se amb agents externs relacionats amb el malbaratament alimentari.  
- Liderar el comitè  
- Dur a terme accions d’educació ambiental, formació i conscienciació relacionades amb el malbaratament 

alimentari. 
- Coordinar i executar les campanyes de comunicació externa per a la prevenció del malbaratament. 
- Coordinacions amb el dept de comunicació, mediambiental i producció. 
 
Condicions 
 
És un contracte de 20h/setmanals (Contracte fins al 31/12/2021) 
L’horari seria Jornada de matins de DLL a DV .  
 
Ubicació 
 
Per la situació actual de Covid19 es realitzarà Teletreball.  
En un futur el  treball seria semi presencial ( dies presencials a determinar)  i d’altres teletreball. 
Els dies que s’hagi de realitzar treball presencial  seria a les oficines d’Andròmines tot i que es demana certa 
mobilitat per a puntualment anar a d’altres centres d’andròmines situats a Barcelona i/o Montcada i Reixac 
 
Perfil/Requisits mínims  
 
Grau en Ciències ambientals, Enginyeria Alimentària, en Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries o 
similar. 
Experiència 2 anys en projectes relacionats amb la prevenció del malbaratament alimentari i/o projectes 
d’educació ambiental. 
Imprescindible coneixements sobre seguretat alimentària i educació ambiental. 
Molt valorable Carnet de Conduir i cotxe propi 
 
Competències transversals imprescindibles 
 
- Habilitats comunicatives 
- Lideratge i iniciativa 
- Capacitat de treball en equip 
- Escolta activa 
- Capacitat d’organització 
 
 
Salari 
 
11.242,70 € bruts/any  


