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OFERTA POSTO DE TRABALLO 

CONSULTOR/A ECONÓMICO 

Descrición  

Posto vacante Consultor/a económico Sénior  
Area Consultoría 
Localidade Vigo / Santiago de Compostela 
Descrición da oferta. Empresa de asesoría e consultoría especializada en economía social, 

selecciona consultor económico sénior para a liña de servizos económicos 
dentro do negocio de consultoría. 
Titulación universitaria en CC Empresariais, ADE, Económicas ou 
similares, con experiencia de 5 anos como consultor/a, realizando plans 
de viabilidade, modelos de negocio.  
Salario segundo valía 

Funcións principais. Realizar plans de viabilidade para as entidades vinculadas á economía 
social. 
Desenvolvemento de modelos de negocio e plans de empresa tanto para 
as entidades vinculadas á economía social, como para 
emprendedores/as.  
Realizar contabilidade social.   
Implantación de ERP de xestión (Financiación, RRHH, e Facturación). 
Comercializar os servizos da liña de consultoría 
Desenvolvemento da consultoría económica.  

Competencias técnicas Plan económico-financeiro 
Plan de Negocio 
Proposta de valor e modelos de negocio. 
Análise de viabilidade económica 
Programas de xestión económica 
ERP de xestión 
Comercialización 
Planificación  
Contabilidade de Xestión. 
Multiproxecto 

Competencias 
xenéricas 

TOMA DE DECISIÓNS: Capacidade para avaliar e decidir entre varias 
opcións, asumindo os riscos necesarios. 
NEGOCIACIÓN: Capacidade dende o diálogo de chegar a puntos de 
encontro que satisfagan tanto o interese que eu defendo como os 
intereses do meu interlocutor. 
ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Entrega oportuna de bens e servicios 
en termos de prazos, datas e cumprimento de metas e obxectivos. 
Promovo a acción e o sentido de urxencia. 
ORIENTACIÓN O CLIENTE EXTERNO E INTERNO: Ata que punto 
anticipo, recoñezo e cumpro coas necesidades dos meus clientes tanto 
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internos como externos. Mentalidade permanente de servizo e 
satisfacción do cliente. 
ORGANIZACIÓN DO TRABALLO: Considerar se o estilo de traballo é 
efectivo en termos de planificación, xestión do tempo, establecemento de 
prioridades e seguimento a compromisos adquiridos. 
TRABALLO EN EQUIPO: Considerar se colaboro co meu equipo de 
traballo ou a organización, en termos de crear sinerxias de grupo para o 
logro dos resultados colectivos da Empresa. 
CAPACIDADE DE RELACIONARSE E ENTENDER A OUTROS: 
Sensibilidade para entender os sentimentos e perspectivas de outros e 
tomar interese activo nas súas preocupacións. Afán de axuda e 
colaboración. 
CAPACIDADE DE APRENDIZAXE: Considerar se adquire capacidades 
e coñecementos novos para sumar a súa carteira de habilidades actuais 
a fin de cumprir co seu traballo e estar preparado para o futuro. 
ADAPTABILIDADE/FLEXIBILIDADE: Adáptome ó cambio rápido e 
independentemente. Son unha persoa aberta a puntos de vista 
diferentes. Axusto os meus plans e accións para alcanza-las necesidades 
cambiantes da organización. Capacidade para entende-la cultura 
corporativa. 

Requisitos 

Estudios mínimos Titulación universitaria (CC. Empresariais, económicas, ADE ou similar) 
Experiencia mínima 5 anos en posto similar en consultoría 

Experiencia en sector de consultoría con empresas de tamaño medio. 
Residencia Vigo 
Requisitos mínimos Coñecemento nivel usuario en entorno Office 365  

Coñecementos en programas de facturación (A3Ges, Facturaplus, 
Factusol…)    
Coñecemento en ERP´S de xestión.  

Requisitos desexados Coñecementos económicos no sector da economía social (asociación, 
fundacións, cooperativas …) 

Contrato 

Tipo de contrato Contratación indefinida 
Xornada laboral Xornada completa 
Inicio Incorporación inmediata 
Horario 9:00 a 17:00 con flexibilidade dunha hora. Horario de verán con xornada 

intensiva 
Retribución 22.000-26.000 Segundo valía. 

 


