
 

 

 

 

 
 

GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL TORTOSA SAM 

PRECISA INCORPORAR  

TÈCNIC DE COMPTABILITAT I TRESORERIA 

DEPARTAMENT ECONÒMIC FINANCER 

Es requereix: 

 Estudis de llicenciatura/ diplomatura o grau en l’àmbit o CFGS en Administració i 
Finances amb àmplia experiència. 

Funcions: 

 Supervisió de la comptabilitat financera 

 Tancaments comptables mensuals 

 Liquidació i presentació d’impostos d’informació tributària (IVA, IRPF, …) 

 Comptabilitat analítica i informes de control de gestió 

 Suport al procès d’auditoria i elaboració dels comptes anuals 

 Gestió de risc de crèdit 

 Gestió de tresoreria i interlocució amb entitats financeres 

 Suport en el procès de pressupostació i seguiments mensuals 

 Persona clau en la implantació de un nou ERP. 

Es valorarà: 

 Experiència en departaments financers 

 Experiència en l’ús i/o implementació de software ERP. 

 Estudis de llicenciatura/diplomatura/grau/postgrau o màster en l’àmbit. 

 Coneixements comptables i tributaris 

 Usuari avançat d’EXCEL. 
 

Competències: 

 Capacitat de Treball en equip. 

 Capacitat d’interlocució interna i externa. 
S’ofereix: 

 Contractació temporal i a jornada completa. Incorporació immediata. 

 Condicions retributives segons estableix el Conveni col·lectiu de treball del SISCAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal 
eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre. 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació: 
1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria) 
2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits 
(presentar original i fotocòpia al Departament de Recursos Humans del centre o 
fotocòpia compulsada) 

A l’adreça següent : GESTIÓ SANITÀRIA ASSISTENCIAL TORTOSA, SAM 
Departament de Recursos Humans 

Passeig Mossen Valls, 1   43590  Tortosa 
Horari : De dilluns a divendres de 12:00 a 13:00 h i de 14:30 a 15:30 h 

Ref.  TÈCNIC.1./ECOFIN 

hospitalsantacreu.rrhh@saluttortosa.cat 
Termini màxim de presentació de sol·licituds: 21/02/2018 a les 24:00h 
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