
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS PER A OFICIAL D’ADMINISTRACIÓ 
Ref.: S39/2015/OF_ADMIN_PAS 
 

Donada la necessitat de cobrir una plaça de Oficial d’administració, es convoca el present 
procés de selecció de Personal d’Administració i Serveis en el departament d’ Administració i 
Finances 
 
FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 
 
Enregistrament comptable: operacions d’ingressos i despeses, cobraments i pagaments, 
conciliacions i immobilitzat.  
Gestió de comandes de materials i serveis. 
Establir relacions amb proveïdors interns i externs i mantenir interlocució amb els mateixos. 
Altres funcions anàlogues relacionades amb el lloc de treball. 
 
REQUISIT INDISPENSABLE: 
Titulació mínima de batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà en especialitat d’administració, 
comptabilitat o similar.   
Experiència  laboral prèvia mínima de 2 anys demostrable en el lloc de treball similar. 
 
ASPECTES VALORABLES: 
Titulació superior: CFGS, Diplomatura, Graus, Màsters en especialitat d’administració 
Formació complementària en comptabilitat. 
Experiència laboral prèvia relacionada amb el lloc de treball. 
Coneixements d’EXCEL  
Experiència en l’aplicatiu informàtic SAGE 
 
COMPETÈNCIES NECESSÀRIES: 
Habilitats comunicatives 
Capacitat de treball en equip 
Iniciativa i capacitat d’adaptació al canvi. 
Capacitat d’atenció al públic. 
Competència lingüística plena en català i castellà.  
 
S’OFEREIX:  

- Contracte d’obra i servei  
- Grup professional Oficial, nivell retributiu O1  
- Salari brut anuals: 21.210€ 
- Jornada 37,5 hores setmanals. 

 
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS: Fins al 19 de febrer de 2016, mitjançant correu 
electrònic a l’adreça rrhh@tecnocampus.cat. Cal adjuntar al CV,: 
 
* Carta de presentació  
* Documents justificatius en suport digital de les titulacions i els mèrits al·legats. 
*  Identificar en la sol·licitud el número de referència S39 /2015/ADM_PAS    
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball. 
Mataró, a 1 de febrer de 2016 
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ANNEX I 
 

Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats a la plaça d’oficial 
d’administració en el departament d’administració i finances. 

 

 

La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als 
següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts: 

a) Valoració de mèrits (fins a 60 punts).  
 
En aquesta fase es valorarà el currículum  dels candidats amb el mèrits degudament justificats i 
s’efectuarà una prova pràctica. 
 

 Valoració  del currículum (fins a 40 punts), se realitzarà segons el següent detall: 
 

Concepte  Descripció Puntuació 

Formació Formació complementària en comptabilitat. 
 

5 punts 

 Titulació superior: CFGS, Diplomatures, 
Graus i Màster. 

5 punts 
 

Coneixements Coneixement pràctic d’aplicatius informàtics 
en programes de comptabilitat: SAGE o 
d’altres.  

5 punts 

Experiència Experiència laboral prèvia relacionada amb 
el lloc de treball 
 

25 punts 

 TOTAL PUNTS ASPECTES VALORABLES 40 PUNTS 

 

 Prova pràctica. Es realitzarà una prova pràctica (20 punts)  
 
b) Relació prèvia amb la Fundació Tecnocampus (fins a 15 punts) 
 
c) Entrevista personal (fins a 40 punts)  
 
 
 
 


