
 
 
 
 

Inici Procés de Selecció 
 

Denominació del lloc Coordinador/a d’administració i comptabilitat 

Número de vacants 1 

Data d’inici del procés 13/09/2019 

Destinataris de la convocatòria Qualsevol persona que acrediti els requisits del perfil 

Jornada de treball De dilluns a divendres de 7:30 a 15:30h 

Modalitat de contractació Contracte indefinit 

Retribució  Salari Nivell 10 + P.C.L  (35.826€ anuals) 

Missió del lloc i funcions Persona responsable de coordinar el departament administratiu-comptable 
i vetllar pel bon funcionament i acompliment normatiu mercantil, comptable 
i fiscal de la societat;  reportant a la Direcció Financera. 
Funcions: 

• Garantir la precisió de les operacions comptables i fiscals que es 
processen,  de forma diària. 

• Revisar, actualitzar i adequar els procediments interns d’acord amb 
el dia a dia de les tasques i/o amb la nova legislació. 

• Facilitar a la direcció les operacions comptables i informes. 

• Assegurar un alt nivell de qualitat en els comptes generals, i 
comptes analítics. 

• Portar a terme el tancament mensual  i anual de forma precisa i 
oportuna.  

• Fer revisions analítiques del P&L per assegurar que les xifres siguin 

consistents i analitzar les causes de les possibles desviacions i 

proposar plans de millora en cas de ser necessari. 

• Gestionar l’equip de treball potenciant l’assoliment dels objectius 

del departament i individuals. 

• Col·laborar en l’elaboració dels comptes anuals, pressupostos i fer 

el seu seguiment. 

• Tramitació de les obligacions tributàries, mercantils i fiscals amb les 

diferents administracions públiques. 

Perfil professional • Llicenciat/da en ADE, valorant-se postgrau d’especialització 
financera. 

• Alt nivell de coneixement de les NPGC així com de la normativa 
fiscal.  

• Habituat/da a treballar en entorns ERP. 

• Domini paquet office 

• Experiència de 3 a 5 anys en lloc similar 

• Català parlat i escrit, valorable nivell C o similar. 

• Capacitat de treball en equip i orientació a resultats. 

• Persona multidisciplinar, alt nivell d´organització i metòdica. 

Sistemàtica de selecció  Els interessats 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 Linkedin  i 
Infojobs. També podran formar part del procés aquells currículums de la 
Base de Dades que compleixin els requisits. 

Criteris de selecció Proves tècniques: 40 punts 
Entrevista: 60 punts 

Comitè de selecció Directora Financera i Directora RRHH 

Presentació de sol·licituds Fins el 22/09/2019 

Data de finalització del procés 14/10/2019 
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