
 
 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

 
Mercabarna es compromet a establir pràctiques que integrin la igualtat de tracte, així com 
a  promoure mesures per aconseguir la igualtat real d'oportunitats entre dones i homes, sense 
discriminar directament o indirectament per raó de gènere.  
 

Denominació del lloc Tècnic/a de comptabilitat i administració 
Data d’inici del procés 29 de setembre de 2022 
Persones destinatàries de la 
convocatòria 

Qualsevol persona que compleixi el perfil requerit pel lloc de treball 

Jornada de treball Horari flexible de dilluns a divendres 
Modalitat de contractació Contracte Indefinit 
Retribució  Salari Nivell 7 +agres. + P.C.L 1er any 27.470 € i a partir del 2on any 28.916 € 

Missió del lloc i funcions En dependència de la coordinació de Comptabilitat i Administració, la persona 
seleccionada tindrà com a missió principal realitzar la comptabilitat de la societat, en 
funció de les normes comptables vigents, així com la fiscalitat de la mateixa. 
Les principals funcions són: 
 
- Comptabilització financera i analítica general de la societat 
- Elaboració dels impostos de la societat mensuals i anuals 
- Tancaments mensuals i anuals 
- Preparació d'informes mensuals, trimestrals i anuals 
- Suport en Planificació i elaboració de pressupostos 
- Suport en auditories econòmiques internes i externes 
 

Perfil professional Titulació universitària en Empresarials, ADE Grau Superior amb titulació de 
Administració i finances o equivalent 
 
Experiència mínima 3-5 anys en lloc similar o en auditoria comptable. Valorable 
experiència en el sector de gestories comptables/fiscals o en auditories comptables. 
 
Català - Nivell C 
 
Ofimàtica Nivell avançat, Domini entorn ERP, Alt domini eines Office, en especial Excel 
 

Sistemàtica de selecció  Les persones interessades en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a 
l’adreça seleccio@mercabarna.es o a través de la borsa de MercabarnaJobs, Linkedin, 
Infojobs i Feina Activa. També podran formar part del procés aquells currículums de la 
Base de Dades que compleixin els requisits 

Comitè de selecció Directora de RRHH 
Coordinadora de Comptabilitat i Administració 

Presentació de sol·licituds 15 d’octubre de 2022 
Data de finalització del procés 11 de novembre de 2022 
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