

Nome: María Rosario Lema Castiñeira



Funcións:
 Coordinar o deseño e seguimento da Planificación
Estratéxica e Operativa.
 Detectar e cubrir as necesidades das diferentes áreas
de traballo para a consecución dos obxectivos previstos
para cada unha delas.
 Trasladar ao equipo técnico a información relacionada coa estratexia da entidade
que marquen os órganos de goberno.
 Análise, aprobación ou traslado á Comisión Permanente/Xunta Directiva das
accións preventivas e correctivas necesarias que afecten a COGAMI.
 Análise, aprobación ou traslado á Comisión Permanente/Xunta Directiva das
accións de mellora necesarias que afecten a todo COGAMI.
 Elaborar informes de seguimento dos obxectivos de cada área para trasladar á
Comisión Permanente e Xunta Directiva.
 Xestionar as alianzas da entidade, así como o traballo en rede con outras entidades
análogas.
 Organizar e coordinar as reunións da Comisión Permanente.
 Seguimento dos resultados dos indicadores de proceso dos cales sexa
propietario/a.
 Elaboración, co apoio da área da calidade, das edicións dos procesos dos cales é
propietario/a.

Calquera outra que lle sexa delegada e cantas, sendo necesarias para o normal
desenvolvemento da entidade, lle sexan atribuídas pola Comisión permanente/Xunta
directiva.
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COORDINACIÓN DE ÁREAS

Resumo traxectoria profesional:
 Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais.
Traballa en COGAMI dende o ano 2001, comezando como Técnica de Proxectos,
pasando posteriormente a ser Responsable da Calidade e finalmente
Coordinadora da Área de Proxectos e Calidade. Forma parte da Comisión
Permanente dende o ano 2010 e da Xunta Directiva dende o ano 2011 ao 2015.
Actualmente exerce o cargo de Coordinadora de Áreas de COGAMI Social.
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