
DADES DE CONTACTE

- Nom.............: Jose Maria Escoda Cabrerizo

- Adreça..........: Avinguda Onze de Setembre, 61 2n 2a

- Població......…: Sant Boi de Llobregat

- CodiPostal……: 08830

- Telèfon.……...: 607 64 67 90

- E-mail..........: jmescoda@gmail.co  m

- Linkedin........: https://www.linkedin.com/pub/jose-maria-escoda/1b/a15/422

FORMACIÓ REGLADA

- C.O.U. any 1975

- Diplomatura de Ciències Empresarials,  cursada a l'Escola Universitària
d’Estudis  Empresarials  de  la  Universitat  de  Barcelona  1985  a  1987
(estudis no finalitzats).

FORMACIÓ NO REGLADA

- Curs  de  Tècnic  Comptable  a  l'Escola  d’Administració  d’Empreses  de
Barcelona, any 1983.

- Títol de Corredor d'Assegurances atorgat per la “Direccion General de
Seguros” del “Ministerio de Hacienda”, any 1987



- Llengua Anglesa a Wall Street Institute fins el nivell “Premier”, dins de la
classificació de la citada escola. Efectuat el test TOEIC. (Test of English
for International Communication) en data 4 de gener del 2001 obtenint
una puntuació de 820 punts sobre un màxim de 990.

CONEIXEMENTS  D'INFORMÀTICA

- Acostumat a treballar amb suport informàtic i en l'ús d'internet.

- Coneixements de Windows en les seves diferents versions, nivell  usuari.

- Coneixements  d'ofimàtica  Office  de Microsoft,  Openoffice  i  Libreoffice,
nivell usuari.

- Domini  dels  programes  Contaplus  i  Facturaplus,  en  les  versions
Professional i “Elite”.

- Coneixements bàsics com a usuari d'altres aplicions Contawin, Wingest,
Qfacwin, etc.

- Muntatge  i  posada  en  marxa,  així  com  la  seva  posterior  gestió,  de
botigues online “e-commerce” en els servidors Trilogi i Xopie.

- Muntatge, posada en marxa i gestió de xarxes socials (blogs, facebook,
twitter, google+, etc.).

IDIOMES

- Català parlat i escrit (nivell idioma nadiu).

- Castellà parlat i escrit (nivell idioma nadiu).

- Anglès, bon nivell en lectura i escriptura, nivell mitjà en conversa. 

- Coneixements de francès, nivell bàsic



EXPERIÈNCIA LABORAL

- Des de l'1 d'abril del 2.006 al 31 de desembre del 2014 com a autònom
en diverses funcions i empreses segons el següent detall: 

1. De  l'1  d'abril  del  2.006  al  31  de  desembre  del  2.007  a
Comercial Merori, S.L., dedicada principalment a la venda de
consumibles  d'informàtica  a  l'engròs,  estant  a  càrrec  del
departament d'administració com a màxim responsable,  entre
las  funcions  s'hi  incloia  la  confecció  dels  estats  comptables,
gestió de tresoreria,  facturació, control d'estocs, compres, la
gestió i verificació de les documentacions d'importació i el seu
seguiment,  així  com la  coordinació  amb els  serveis  externs
d'assessoria dels diferents serveis subcontractats pel que fa a
qüestions laborals i fiscals.

2. Des d'el 8 de maig del 2.006 al 31 de desembre del 2014 a
Comercial Adocse, S.C.P., dedicada inicialmente a la venda de
consumibles  d'informatica  al  detall  i  posteriorment,  amb  un
canvi total d'orientació, comercialitzant altres tipus d'articles,
com vi,  cava  o  oli  d'oliva,  entre  altres.  D'aquesta  empresa
tenia la responsabilitat d'administrador, a banda de la condició
de  soci  de  l'empresa,  estant  a  càrrec  de  totes  les  funcions
directives, i  entre altres la confecció dels estats comptables,
gestió  de  tresoreria,  facturació,  compres,  així  com  la
coordinació amb els serveis externs d'assessoria dels diferents
serveis subcontractats pel que fa a qüestions laborals i fiscals.
També vaig assumir directament el muntatge de la botiga “on-
line”  i  diversos  comptes  de  xarxes  socials  enllaçats  amb  la
botiga i destinats a la seva promoció (blog, facebook, twitter i
google+).

3. De l'1 de febrer del 2.011 a l'1 de març del 2.012 a l'empresa
Spainproducts,  S.L.,  una  empresa  dedicada  a  la  venda  de
productes a través de comerç electrònic  i  venda tradicional,
amb la  funció  d'actualizar  i  posteriorment  gestionar  la  seva
botiga “on-line” que operava sota el domini spaingoods.com,
un comerç eléctrònic  especialitzat  en la  venda de productes
típics espanyols, principalment vi i pernil, així com la creació
diversos  comptes  de  xarxes  socials  destinats  a  la  seva
promoció (blog, facebook i twitter).



- Del 2 de Febrer del 2.000 al 31 de març del 2.006 a l'empresa Even
Gestion, S.A., dedicada al disseny i producció de gadgets de marketing
promocional, estant a càrrec del departament d'administració, reportant
al  director  financer,  entre  les  funcions  s'hi  incloia  la  confecció  dels
estatats  comptables,  la  gestió  i  verificació  de  les  documentacions
d'importació  i  el  seu seguiment (incloent les gestions amb l'agent de
duanes i empreses de servei logístic), fins al lliurament dels articles als
clients, així com la coordinació amb els serveis externs d'assessoria dels
diferents  serveis  subcontratactats  pel  que  fa  a  qüestions  laborals  i
fiscals. Al mateix temps vaig tenir assignades les tasques de supervisió i
acceptació  final  de  la  instal·lació  i  posada  en  marxa  de  la  xarxa
informàtica  i  els  aplicatius  de  gestió,  així  com  de  la  pàgina  web
corporativa  i  els  serveis  de  telefonia  i  de  correu  electrònic,  quedant
posteriorment  com  a  persona   de  contacte  amb  les  empreses
proveïdores d'aquests serveis encarregada de gestionar les incidències
que sorgissin i també preparar, sol·licitar i supervisar la implementació,
de les modificacions,  ampliacions o adaptacions que en el  decurs del
temps es van necessitar.

- De  l'1  de  gener  del  1.995  al  5  de  setembre  del  1.997  a  l'empresa
Autoservicio  Quelco,  S.L.  (empresa  que  assumí  part  de  l'activitat  i
personal d'Autoservicio Camumar, S.C.P.), l'empresa estava dedicada a
l'explotacion del supermercat situat a l'interior del Camping Toro Bravo a
Viladecans  (Barcelona),  estant  a  càrrec  del  departament  de
Comptabilitat, gestió de tresoreria, control d'estocs i compres, així com
de la  coordinació  amb els  serveis  externs  d'assessoria  dels  diferents
serveis subcontratactats pel que fa a qüestions laborals i fiscals.

- De l'1  de  març  del  1.992 al  31 de desembre  del  1.994 a  l'empresa
Autoservicio  Camumar, S.C.P.,  dedicada a l'explotació  dels  servieis  d'
hostaleria i restauració, així com del supermercat, situats a l'interior del
Camping  Toro  Bravo  a  Viladecans  (Barcelona),  estant  a  càrrec  del
departament  de Comptabilitat,  gestió  de tresoreria,  control  d'estocs  i
compres, així com de la coordinació amb els serveis externs d'assessoria
dels diferents serveis subcontratactats pel que fa a qüestions laborals i
fiscals.



- De l'1  d'octubre  del  1987 al  31 de  desembre  del  1.990 a  l'empresa
comercial  tèxtil  Moda  Uno,  S.A.,  amb  oficines  i  magatzem situats  a
Barcelona al carrer Nàpols, 113-115, estant a càrrec del departament de
Comptabilitat,  gestió  de  tresoreria,  facturació,  control  d'estocs  i
compres, així com de la coordinació amb els serveis externs d'assessoria
dels diferents serveis subcontratactats pel que fa a qüestions laborals i
fiscals. 

- De  l'1  de  febrer  del  1.988  al  31  de  desembre  del  1.997  com  a
professional autònom dedicat a la mediació en assegurances generals,
adaptat a la llei 9/1992 amb el codi F-365, amb dedicació no exclusiva.

- De l'11 de juliol del 1.974 al 15 de gener del 1.987 a la sucursal per a
Catalunya i Balears de la companyia d'assegurances (amb seu central a
València)  “Unión  Levantina,  S.A.  de  Seguros  y  Reaseguros”.  Després
d'un període d'aprenentatge en tasques auxiliars vaig ocupar diversos
llocs de treball dins del departament d'Administració-Comptabilitat, a la
secció de Cartera i en els 8 darrers anys com a responsable de la Caixa.
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