Convocatòria d’una plaça d’administratiu/iva comptable

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça d’administratiu/iva comptable, de caràcter temporal, per
al Servei de Gestió Econòmica de la institució.
Les funcions a desenvolupar són les pròpies de la gestió administrativa de les operacions comptables que
generen l’Institut, les seves societats filials i les fundacions, d’acord amb els procediments interns de
recepció de documents, verificació, conformació, pagament, comptabilització i arxiu.
Requisits:
 Tenir el títol de tècnic/a superior de cicle formatiu en administració i finances, i preferentment haver‐lo
obtingut en els darrers cinc anys.
 Haver obtingut el certificat de nivell de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya (antic nivell
C de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent i acreditar‐ne un bon nivell, tant parlat com
escrit.
 Acreditar, com a mínim, un any d’experiència com a administratiu/iva comptable.
 Tenir coneixements mitjans de Microsoft Office, Internet i correu electrònic.
 Tenir capacitat organitzativa i aptituds per al treball en equip.
Mèrits:
 Tenir experiència laboral en comptabilitat pressupostària.
 Haver treballat amb l’entorn Navision de Microsoft.
El contracte és temporal, la jornada laboral és de 37,5 hores setmanals i la retribució és negociable
d’acord amb el currículum que s’acrediti.
Les persones interessades han d’enviar el curriculum vitae, per correu electrònic, al Servei de Recursos
Humans de l’Institut d’Estudis Catalans (recursos.humans@iec.cat), i han d’indicar la referència ADMA/06.

Barcelona, 4 d’octubre de 2018

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC) amb la finalitat de la gestió de la present convocatòria. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i
seran destruïdes de manera automàtica al cap de cinc anys. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant‐vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del
Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.

