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BIOCAT, l’entitat que dinamitza i promou el sector de les ciències de la vida 

i de la salut a Catalunya, cerca un/a 

 

ALUMNE/A EN PRÀCTIQUES PER INCORPORAR-SE PER A 

DONAR SUPORT A COMPTABILITAT I RRHH 

S’incorporarà a l’equip de Finances i Serveis de l’entitat i dependrà directament del 

Director de Finances i de la Tècnica Comptable.  

 

Requisits del/la candidat/a: 

 Alumne de grau en l’àmbit d’Economia i Empresa (grau en Administració i 

Direcció d’Empreses, grau en Economia, grau en Ciències Empresarials, entre 

d’altres) amb possibilitat de realitzar conveni amb la Universitat o Institució 

Formativa en la que estigui matriculat. 

 Es valorarà experiència en gestions relacionades amb els departaments  de 

Finances i/o RRHH 

 Domini del català/castellà oral i escrit. Nivell alt d’anglès. 

 Usuari avançat d’eines d’ofimàtica i d’internet.  

 Proactiu, amb iniciativa, sociable, amb ganes de treballar i d’aprendre. Guanyarà 

autonomia a mida que assumeixi responsabilitats. 

 Valorable coneixements en Sage Logic.  

 

Tasques a realitzar: 

 

Finances  

 Proveïdors i Clients: Control del circuit de factures de la Fundació, comptabilització 

de les factures rebudes i emeses, conciliació de proveïdors i clients, revisió de 

venciment de factures, control de les fitxes d’alta de proveïdors, seguiment de la 

documentació d’aprovació de pressupostos. 

 Bancs: Comptabilització dels moviments bancaris, conciliacions bancàries, arqueig 

de caixa.  

 Impostos: Suport en la confecció dels models tributaris trimestrals i anuals de la 

Fundació. 

 

RRHH 

 Participació en les tasques vinculades amb la formació de personal i altres tasques 

de suport relacionades amb el personal de l’entitat.  



 

 

 

 

Governança 

 Suport en les tasques relacionades amb el Registre de Fundacions i convocatòria de 

Patronats.  

 

Administració  

 Arxiu i localització de factures, seguiment de les dietes del personal de Biocat, 

suport en justificacions econòmiques de projectes europeus, gestió d’incidències i 

manteniment dels espais.  

 

Oferim: 

 

 Conveni de pràctiques retribuïdes (5,25€/h) 

 Jornada complerta 

 Incorporació 19 de Setembre de 2016 

 

 

Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant la referència 

2016/SUPORT/FIN a rrhh@biocat.cat. Recepció de candidatures fins DIVENDRES 17 

DE JUNY DE 2016. 
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