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Som una Corredoria  d’assegurances cooperativa especialitzada en el sector de l’Economia Social i 
Solidària, el Món Associatiu (Cultural, Educatiu, Lleure...) i les Energies Renovables. 
Formem part del grup cooperatiu Ecos i de Caes (Cooperació per l’assegurança ètica i solidària). Som el 
primer broker europeu certificat amb el segell Ethsi (assegurança ètica i solidària). Som membres de la 
Xarxa d’economia solidària (XES) i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC). 
 
Funcions a 
Atenció del Servei de Venda a Distància (via Telèfon, email/web, Online) consistent en la cotització, 
el tancament de la venda i l’ administració que correspongui al procés de contractació de les 
pòlisses individuals sol·licitades (Automòbils, Llar, Vida risc, Assistència en viatge...). 
En general, les persones sol·licitants dels serveis de la cooperativa son membres dels 
col·lectius amb qui mantenim acords de col·laboració per a la prestació de serveis 
d’assegurances (Banca ètica, Consum responsable i Economia social i solidària i Món 
associatiu en general) 
 
Característiques personals i professionals que es valoraran 
 
Coneixements i experiència 
Formació en assegurances 
Formació administrativa i comercial 
Experiència en el sector (corredories, companyies d’assegurances...). 
Experiència en empreses de serveis 
Experiència en gestió d’empreses i/o entitats de l’Economia social i solidària o del Món 
associatiu 
 
Competències 
Imprescindible 
Català i castellà parlat i escrit 
Es valorarà 
Altres idiomes: Preferentment anglès i francès 
Capacitat d’organització 
Capacitat de treball en equip 
Capacitat de resoldre conflictes 
Capacitat d’assumir responsabilitats 
Capacitat de síntesi 
Amb iniciativa i dinamisme 
 
Condicions 
Jornada completa de 36 hores setmanals.  
Dll a Dj: de 9h a 14h i de 15h a 17,30h. Dv: de 9h a 15h 
Incorporació immediata. 
Possibilitat d’incorporar-se com a sòcia de treball de la cooperativa (a partir de l’any de 
contractació). 
Condicions salarials: les establertes al Conveni vigent d’Empreses de mediació d’assegurances 
privades. 
 
Procés de selecció 
Les persones interessades podran fer arribar el seu CV, amb fotografia recent i una carta de 
motivació a: arccoop@arc.coop fins al dia 15 de març de 2018. 
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