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OFERTA DE TREBALL LLICENCIAT/DA ESPECIALISTA EN 
FINANCES i COMPTABILITAT 

 
 
 
1. Objecte de la convocatòria  
 
L’objecte d’aquesta oferta de treball és la selecció d’una persona per tal de cobrir 
mitjançant contracte laboral un lloc de treball per a tasques financeres, comptables i 
fiscals 
 
 
2. Lloc de treball  
 
Titulat/da universitàri/a en Administració i Direcció d’empreses, Ciències 
econòmiques, o en camp acadèmic de contingut equivalent, amb profunds 
coneixements fiscals,  financers i comptables 
 
 
3. Nivell retributiu  
 
Import retribució: Segons conveni i categoria professional. 
 
 
4. Tipus de relació  
 
Contracte laboral indefinit amb el corresponent període de prova  
 
 
5. Horaris 
 
La jornada laboral ordinària és en horari de dilluns a dijous de 8:00 h a 13:30 h i  de 
15:00 h a 17:45 h , i  els divendres  de 8:00 h a 13:45 h. 
 
 
6. Tasques a realitzar 
 
 

• Comptabilitzar en suport informàtic les operacions de transcendència econòmic-
financera. 

 
• Gestionar les variables financeres: la revisió de la gestió de tresoreria, dels crèdits 

demanats, de les inversions previstes i dels cobraments i pagaments. Identificar la 
viabilitat de les inversions 
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• Confeccionar els llibres, registres de comptabilitat i comptes anuals. 
 
• Analitzar l'estat financer de l'empresa mitjançant l'estudi del balanç de situació i 

del compte de pèrdues i guanys 
 

• Gestionar les obligacions fiscals. Optimitzar els costos fiscals de l'empresa 

• Elaborar informes comptables. 
 

• Supervisar la relació de l'empresa amb tercers: auditors/es externs/es, 
administracions, clients i proveïdors. 

 
• Supervisar les funcions d'arxiu i registre de la informació administrativa comptable 

que realitzen els/les empleats/ades administratius/ves de comptabilitat 
 
 

 
7. Condicions per prendre part en la convocatòria 
 
Per tal de ser admesos a la convocatòria, els aspirants hauran de complir els 
següents requisits, tots ells referits a la data en que finalitzi el període de presentació 
de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu: 
 
• Tenir titulació universitària en Administració i Direcció d’empreses, Ciències 

econòmiques, o en camp acadèmic de contingut equivalent.  
• Català Nivell C. 
• Es valorarà haver treballat en empreses relacionades amb subministrament 

d’aigua i serveis. 
• Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques. 
• No haver estat separat/da per resolució disciplinària ferma del servei de cap 

administració pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de 
les funcions públiques. 

• Possibilitat d’incorporació immediata. 
 
 
8. Documents a presentar 
 
• Currículum de la persona aspirant. 
• Certificacions i altres documents acreditatius de les condicions exigides i dels 

mèrits al·legats 
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La documentació per prendre part en el concurs s'haurà de presentar a les oficines 
de SABEMSA. C/ Circumval.lació núm. 14 , de Barberà del Vallès , telèfon 93 729 46 
02, ó per via telemàtica al correu electrònic info@sabemsa.es , sent el termini per la 
presentació de documentació fins el dia 30 de novembre de 2016 inclusiu. 
 
 
 
 
9. Fases de que constarà el procediment de selecció  
 
La selecció de les persones aspirants es realitzarà atenent als mérits alegats i 
acreditats, a una entrevista personal per valorar la capacitat d'organització i l'actitud 
envers l'assumpció de responsabilitat i les relacions personals, entre d'altres 
característiques personals, vinculades a les funcions a desenvolupar i a l'experiència 
professional, i si s'estimés necessari, al resultat de proves teòriques i pràctiques 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball. 
 

 
 
 


