
   

 

 

 
 

 

CONVOCATÒRIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA FINANCES (REF.: 2018/55) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:  L’IGTP precisa incorporar un/a Auxiliar Administratiu/va per donar suport 

a la unitat de Finances de l’Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. 

2. ES REQUEREIX: 

a) Titulació Formació Professional de Segon Grau, CFGS o titulació equivalent. Valorable diplomatura 
en Ciències Empresarials o Grau Similar. 

b) Nivell alt de català i castellà  
c) Competències bàsiques en expressió oral i escrita en anglès. 
d) Experiència en comptabilitat empresarial. 
e) Iniciativa i capacitat d'organització i planificació, habilitat per les relacions personals i el treball en 

equip. 
f) Capacitat per la resolució d'incidències. 
g) Adaptabilitat i tolerància a diferents contexts i funcions. 
h) Nivell avançat Excel, Word i altres eines informàtiques.  
i) Experiència en SAP, valorable SAP Bussines One 
j) Valorable curs de comptabilitat, administració o similar. 

3.  FUNCIONS: 
 

a) Entrada de factures de proveïdors 
b) Suport a la conciliació bancària 
c) Pagaments i rescabalaments als treballadors i proveïdors 
d) Control de les dades dels proveïdors 
e) Comptabilització d'assentaments 
f) Comunicació amb els Investigadors 
g) Altres funcions pròpies del lloc de treball 

 

4. S’OFEREIX:  
 

a) Contracte indefinit amb un període de prova de 6 mesos 
b) Jornada complerta  
c) Incorporació : quan ho autoritzi les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos 

Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat 
d) Salari brut anual de en funció de la vàlua del candidat/a 

 



   

 

 

5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
 
Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc i el seu CV  per 
email a l'adreça rrhh@igtp.cat  indicant la referència de l'oferta en l'assumpte. 
 
 Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades 

 

6.- TERMINI DE PRESENTACIÓ: 
 
 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 30/06/2018 
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