
 

  

Tècnic/a Comptable 
 
 

Introducció a la posició vacant: 
 
La Unitat de Finances de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar 
un/-a Tècnic/a Comptable per cobrir una baixa maternal. 
 

Les seves funcions i responsabilitats consistiran en:  
 
Suport a la gestió administrativa i comptable de la Unitat de Finances 

 

• Introducció d’assentaments comptables: factures de proveïdors i altres despeses 

• Emissió de factures a clients i seguiment dels saldos deutors 

• Tractament de les dades comptables mitjançant Excel per generar informes 
econòmics 

• Suport en la justificació de projectes 

• Suport administratiu en els processos de compres per licitació 
 

Requeriments per als/les candidats/-es: 
 

• Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, Econòmiques o equivalent 
• Nivell avançat de Microsoft Excel 
• Experiència en SAP Business One 
• Coneixement mig d’anglès 
• Competències i habilitats: Comunicació, planificació, organització, treball en equip, 

capacitat analítica, pro activitat, flexibilitat i adaptació als canvis 
 
Què oferim? 
 

• Nombre de posicions: 1 

• Data inici: Gener 2019 

• Condicions laborals: 
o Contracte parcial de 30h setmanals 
o Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, 

horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 
dies de descans per a assumptes personals, entre d'altres). 

o Oportunitats de desenvolupament professional: l'IBEC disposa d'un catàleg de 
formació en habilitats tècniques i competències transversals 

 
Com aplicar? 
 
Els interessats hauran d'enviar el seu CV, carta de presentació i el contacte per demanar 
referències a: jobs@ibecbarcelona.eu abans del 14/12/2018 (Referència: TC-AG). 
 

Principis del procés de selecció: 
  

L'IBEC està compromès amb els principis del Codi de conducta per a la contractació 
d'investigadors de la Comissió Europea i els principis de selecció basats en el mèrit, la 
transparència i la publicitat. Per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere i es 
recomana als candidats amb discapacitat que apliquin. 
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Qui som? 
 
L'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l'IBEC és un centre d'investigació interdisciplinari 
centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L'IBEC és una de les principals 
institucions de recerca anomenades Centre d'Investigació Severo Ochoa del Ministeri 
d'Economia i Competitivitat (que s'encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), 
que reconeix l'excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i 
recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia. 
 
La missió de l'IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d'alta qualitat 
internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, 
millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de 
referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió. 
 
L'IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
 
L'IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i gestiona instal·lacions de 3.800 metres 
quadrats, 21 grups de recerca i un equip d'investigadors i serveis de suport de 300 persones 
de 30 països diferents. www.ibecbarcelona.eu  
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