
 
 
 
 
 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

   
Denominació del lloc Tècnic comptable i d’administració 
Data d’inici del procés 27 de novembre 
Destinataris de la convocatòria Personal en plantilla de Mercabarna o qualsevol persona que tingui 

disponibilitat immediata 
Jornada de treball Matins de 7.30 a 15.00 hores i una tarda. El lloc requereix puntualment 

canvis en l’horari. 
Modalitat de contractació Contracte indefinit 
Retribució  Salari Nivell 7 + complements  
Missió del lloc i funcions La persona que ocupi aquest lloc ha d’estar capacitada per desenvolupar la 

gestió administrativa i de registre de les operacions comptables, de 
tresoreria i fiscals seguint els procediments interns establerts i  d´acord 
amb els requeriments legals. 

Perfil professional Tècnic superior en administració i finances , amb experiència amb eines de 
gestió ERP (SAP, EKON,...) i formació complementada amb cursos específics 
de fiscalitat.  

Sistemàtica de selecció  Els interessats en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a 
l’adreça organitzacio@mercabarna.es. Només seran considerats aquells CV 
que s’hagin rebut per aquesta adreça i hagin estat directament enviats per 
l’interessat o per la borsa de treball d’Infojobs. 
Seran convocades un màxim de 25 persones , escollides per l’adequació del 
CV al perfil professional requerit i a les proves específiques. D’aquestes, 
s’escolliran les 3 amb major puntuació acumulada per a ser entrevistades 
on hauran d’acreditar a més la seva capacitat professional.  

Criteris de selecció Proves específiques:  fins a 40 punts 
Entrevista personal: fins a 40 punts 
Titulacions addicionals: fins a 20 punts  

Comitè de selecció Responsable d’Administració i Comptabilitat 
Director/a Econòmico-Financer 
Director/a d’Organització i Desenvolupament de  RRHH 

Presentació de sol·licituds Abans del 4 de desembre 
Data de finalització del procés 23 de desembre de 2015 
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