
PROMOCIO INTERNA: SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: 

Servei/Projecte/Àrea: 

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte:

Duració del contracte:

Jornada Habitual:

Remuneració:

Centre de treball:

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:

REQUISITS:

Lloc de Residència habitual:

Titulació:

Formació específica:

Experiència (tipus i temps)

Carnet de conduir:

Vehicle:

IDIOMES:

OFIMÀTICA: 

Habilitats i competències:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V. 01/09/2022

posteriorment a la data indicada no s' admetran més CV per aquest procès de selecció

Aquesta oferta està condicionada a rebre l'atorgament de la subvenció de garantia juvenil de 2022-2023.

Requisits per poder participar a les ofertes de Garantia Juvenil:

-Ser menor de trenta anys.

-Estar inscrit/a a l’atur (DONO).

-No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud. 

-No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Funcions del Administratiu/va de l'Àrea Financera i d'administració:

El perfil professional ha d’estar relacionat amb estudis de Grau universitari d´Empresarials, Administració i 

Direcció d´empreses o Cicle Formatiu de Grau Superior, amb coneixement suficient de comptabilitat 

general. 

Les funcions assignades seran de gestió comptable i conciliació i  reclamació de comptes deutors, 

proveïdors i tresoreria. També participarà en procediment de justificació de subvencions i de compliment 

d'obligacions administratives de contractes.

Pla de Garantia Juvenil

6 mesos

38,5 hores setmanals (de dilluns a divendres)

1.039,60 euros bruts mensuals x 14 pagues

Avinguda de Roma, 157 2n pl

Barcelona i Rodalies

Mínim 6 mesos d'experiència en tasques administratives.

Fluïdesa en gestió i coneixement de normativa comptable.

Es valorarà experiència en gestió de recobrament o en 

tasques d'atenció al client.

Es valorarà coneixements d'administració electrònica, com 

la manera de comunicar-se amb les administracions.

Indiferent

Indiferent

Català i castellà nivell alt

Coneixements paquet office (excel i word)

Grau o Diplomatura en Empresarials, Administració i 

Direcció d'empreses i/o CFGS Administració i Finances

Coneixements de comptabilitat general

Autonomia, iniciativa, rigor, orientació a aprenentatge i creixement professional, treball en equip, 

flexibilitat i adaptabilitat.
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