
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AL DEPARTAMENT DE RRHH  
 

Ref.: S31/2014/RRHH_PAS    
 

Donada la necessitat de cobrir una plaça temporal de Tècnic del departament de Recursos Humans,  es 
convoca un procés de selecció per tal de cobrir el lloc de treball de personal d’administració i serveis.  
 
FUNCIÓ A DESENVOLUPAR: 

• Confecció de nòmines per als treballadors de la Fundació. Regularització mensual de l’IRPF 
aplicat als treballadors. 

• Moviments d’afiliació al Sistema Red  
• Control d’incapacitat Temporal ( AT, IT, maternitats, paternitats) 
• Confecció de TCs i informes de Conceptes Retributius Abonats ( CRA ) 
• Confecció de documentació laboral. 
• Seguiment i control de protocol i processos de prevenció de riscos 

 
REQUISIT INDISPENSABLE: 

• Titulació universitària o experiència professional mínima de 5 anys en lloc de treball de funcions 
similars. En aquest darrer supòsit, s’exigirà formació de cicle formatiu de grau superior o 
equivalent. 

• Domini dels programes de gestió amb les administracions, CONTRATA, CERTIFICA2, WINSUITE 
 
ASPECTES VALORABLES: 

a) Domini de programa de gestió de nòmina Sage Murano 
b) Formació específica en relació al lloc de treball 
c) Experiència professional 
d) Relació prèvia amb TecnoCampus 
e) Certificació de reconeixement de discapacitat  

 
COMPETÈNCIES EXIGIDES 

- Habilitats comunicatives 
- Capacitat de treball en equip. 
- Iniciativa i capacitat d’adaptació al canvi 

 
S’OFEREIX:  

- Contracte temporal a temps parcial, ampliable a jornada completa. 
- Grup professional tècnic, nivell retributiu T4. 
- Salari brut anual segons taules salarials establertes al conveni. 

 
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS: Fins al 10 d’octubre de 2014, mitjançant correu electrònic 
a l’adreça rrhh@tecnocampus.cat. Cal adjuntar al CV, carta de presentació i documents justificatius en 
suport digital de les titulacions i els mèrits al·legats. Identificar en la sol·licitud el número de referència 
S31/2014/RRHH_PAS    
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: www.tecnocampus.cat/ca/borsa-
treball. 

 
Mataró, a 24 de setembre del 2014 
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ANNEX I. 
 

Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats a la plaça de tècnic/a 
del departament de recursos humans 

 

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) Validació i avaluació dels mèrits presentats pels candidats, en base als següents 
barems de puntuació (fins a un màxim de 55 punts). 
 
o Experiència professional relacionada (fins a un màxim de 20 punts) 
o Formació específica per al lloc de treball (20 punts) 
o Domini del programa de gestió SAGE/ Murano (fins a un màxim de 15 punts) 

 
b) Experiència prèvia a la Fundació Tecnocampus (fins a un màxim de 15 punts) 

 
c) Certificació de reconeixement de discapacitat (fins a un màxim de 15 punts) 

 
d) Entrevista personal (fins a un màxim de 30 punts) 

 
 
 


