
 
 
 
DETALL PLAÇA a COBRIR: ADMINISTRATIU/VA DPT. ADMINISTRACIÓ 

 

 Condicions: 

1. Contractació i condicions: Contracte de RELLEU a temps parcial (75% de jornada, equivalent a 
30h/setmanals) inicialment, per passar al 100% (40h/setmanals), en el moment de la jubilació 
total de la titular. 

2. Horari inicial de 30h setmanals distribuïdes de la següent manera: 24 hores en de dilluns a 
dijous de 9 a 14h i de 14:45 a 17:45 (excepte un dia entre setmana que no es treballaria) i 
divendres que l’horari seria de 9 a 15h. 

3. Data incorporació prevista:  OCTUBRE – NOVEMBRE de 2017 
4. Salari: per la categoria professional del lloc d’administratiu – Grup 6 – Niv II Administratiu, per 

les per les 30h/setmanals (75% de jornada), la retribució serà de 15.725,63Eur Bruts Anuals, 
que equivalen 1.123,26Eur mensuals bruts per 14 pagues  

5. Lloc de treball: Barcelona – zona Montjuïc - 
 

 Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 

L’administratiu/va del departament d’Administració és la persona que en dependència del Responsable  
d’Administració, s’encarregarà de gestionar aquelles relacionades amb el pagament a proveïdors, 
registre de factures, gestió de pagaments i altres suports administratius, de manera coordinada amb tot 
l’equip d’Administració i altres departaments. 

 
 Funcions/Tasques: 

1. Control de proveïdors i factures rebudes. Comprovació de les comandes i els albarans rebuts. 
2. Registre i emmagatzematge de factures per proveïdor 
3. Gestió de pagament a proveïdors. 
4. Suport a responsable de projectes. 
5. Suport administratiu als diferents serveis de l’entitat. 
6. Gestió de tributs i coordinació amb gestoria. 

 

 Perfil sol·licitat: 

 Formació reglada necessària i imprescindible: Titulació Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió 
Administrativa (o equivalent)  

 Disponibilitat d’incorporació OCTUBRE- NOVEMBRE 
 Experiència:  

 Experiència mínima d’almenys 2 anys en lloc de treball similar 

 Valorarem experiència/interès en treball amb col·lectius de discapacitats. 

 Valorarem molt positívament experiència en gestoria en temes de gestió d’impostos i 
tributs. 

 Competències: 

 Treball en equip  
 Habilitats comunicatives i relacionals amb l’equip i els proveïdors 
 Capacitat d’organització i planificació 
 Flexibilitat i adaptabilitat 
 Iniciativa i proactivitat 

 
 
 
 



  

 

 
 Requisits imprescindibles per a optar a aquesta la plaça: 

 Estar en situació de desocupació o bé, ocupant un lloc de feina que tingués un contracte 
de treball de durada determinada i finalitzés abans de la incorporació a aquesta plaça, si és 
un candidat/a de la mateixa entitat. 

 Disponibilitat immediata i d’horari segons l’indicat en l’apartat de Condicions actuals i en el 
moment de la totalitat de jornada (quan la titular s’hagi jubilat totalment) 

 Procés de selecció: 

Interessats, envieu un CV actualitzat amb fotografia recent a rrhhcv@aspace.cat indicant en l’assumpte 
del mail “ADMINISTRATIU/VA DPT ADMINISTRACIÓ”. Es rebran candidatures fins el dia 08/10/2017. 
Les candidatures preseleccionades seran contactades en un període de 15 dies màxim a partir d’aquesta 
data. 


