Barcelona, 31/12/14

Busquem un/a col∙laborador/a en l’àmbit de la
fabricació digital social
Tarpuna és una cooperativa que impulsa iniciatives sostenibles per a la transformació social.
Tenim projectes en l’àmbit de l’agricultura social i urbana i en l’ús sostenible de l’energia, i
fem activitats de formació. Estem obrint iniciatives en l’àmbit la fabricació digital orientada a la
inclusió i transformació social. En el darrers dos anys hem desenvolupat diferents projectes
propers als Ateneus de fabricació digital de Barcelona, i creiem que és una línia emergent, on
hi ha esài per fer aflorar el talent de persones que busquin una plataforma des de la qual
ajudar a millorar la societat.
A qui busquem?
Una persona formada en l’àmbit tecnològic, creativa i compromesa amb la societat, amb
ganes d’emprendre projectes i de participar en un projecte cooperatiu innovador en el marc
de l’economia social i solidària.
Si tens competència i/o experiència en la majoria d’aquestes coses:
● eines de disseny assistit per ordinador (CAD) en 2D i 3D
● fabricació digital
● fabricació industrial o artesana
● processos de cocreació i de participació social
● coordinació d’equips mulitdisciplinars
● formació (tu com a formador/a)
I una actitud positiva i compromesa respecte totes aquestes:
● la sostenibilitat i la inclusió social
● esperit cooperador i obert
● empenta i actitud proactiva, adaptabilitat, autonomia i exigència per la feina ben feta
● capacitat per a la gestió de projectes a distància i el treball col∙laboratiu
● talent creatiu, capacitat innovadora
● temps per fer reunions principalment a Barcelona

Possiblement siguis la persona que busquem.
Per fer què?
Participaries en projectes de l’àrea de fabricació social, executant projectes en marxa, i
buscant nous projectes, amb la perspectiva d’incorporarte com a personal sòcia per
coordinar l’àrea de fabricació social.
Inicialment, t’implicaries en el desenvolupament de projectes innovadors basats en la
fabricació digital, tant d’assessorament com de coordinació de processos de cocreació
entorn de la fabricació digital.
Què t’oferim?
● Incorporarte en un equip multidisciplinari i conèixer de prop una cooperativa dedicada
a la innovació social i sostenibilitat.
● Un acord econòmic de remuneració i dedicació en funció de projectes i resultats,
dependrà de com tu els puguis fer créixer.
● Poder treballar majoritàriament des de casa.
● La possibilitat de coordinar l’Àrea de fabricació social dins la cooperativa, com a soci
de treball, després d’un període de prova mútua.
Si estàs interessat, escriu un correu a didac@tarpunacoop.org abans del dia 15/1/15,
amb:
 les raons per les que t’interessa i creus que pots ser la persona indicada
 un breu currículum amb evidències del teu treball (web, blog, fotos, etc.)

