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SOL·LICITUD DE PRESELECCIÓ DE PERSONAL 

DADES DE L’EMPRESA 

Nom de l’empresa Fundació Josep Finestres 

NIF / CIF G 5941822 Horari per contactar 9 a 18 

Persona de contacte Cristina Fernández Estarán 

Correu electrònic cris.fernandez@ub.edu Telèfon 93.264.05.84 
 

LLOC DE TREBALL A COBRIR       

OCUPACIÓ 
Administratiu( certificat de 
discapacitat >33%) 

 

Categoria / nivell professional 
Auxiliar administratiu 

 
Núm. de llocs a 
cobrir 

1 

Tipus de contracte Temporal  

Durada del contracte 3 mesos prorrogables a 12 mesos  

Jornada laboral (distribució 
horària) 

Mati/tarda o torn partit 
20  hores 

 

Retribució ( Sou brut anual 
aproximat) 

10.000 aprox 
 

Tipus de selecció sol·licitat 

 Procediment 
exprés                                

(Recerca de candidats/es a la BT, cribatge de CVs inscrits a l’oferta, 
entrevistes de filtratge de candidats/es prèvies al lliurament de CVs 
a l’empresa) 

x 

 Procediment 
integral de 
selecció 

(Recerca de candidats/es a la BT,  cribatge de CVs inscrits a l’oferta , 
realització de proves en funció de perfil demanat i  entrevista. 
Presentació a l’empresa de les tres o quatre millors candidatures.) 

 

Data prevista d’incorporació Setembre 

Municipi de treball L’Hospitalet de Llobregat 

Funcions del lloc de treball 
(tasques a realitzar, 
màquines/eines a utilitzar....) 

Atenció al client del nostre Hospital. Programació pacients, procès de facturació i 
cobro de les factures a pacients, confecció pressupostos. Tasques administratives 

 

PERFIL DELS/LES CANDIDATS/ES       

Titulació acadèmica i/o especialitat Minim grau titol de grau mig relacionat amb el lloc de treball 

Formació complementària  

Competències requerides per al lloc de 
treball 

 

 Amb capacitats en l’atenció al client, comunicació i relacions publiques. 

 Català /Castellà, parlat i escrit. 

 Flexibilitat horària. 

 Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. 
 

Experiència professional  
Sí 

No 
Temps mínim 
d’experiència 

 En lloc similar 
Sí   

No 

Idiomes Informàtica    (especificar programes) 

 
Català/castellà 

 

Permís de conduir  
Sí   

No 
Tipus  Vehicle propi 

Sí   
No 

Edat aproximada 22-35 anys 
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Altres  requisits 

 
 
 
 

 


