
 
Direcció de Recursos Humans  

Àrea de Formació, Selecció i Desenvolupament 
Dept. de Mobilitat i Convocatòries 

Carrer Provença, 156, Altell 
Ext: 2285/5434 

Horari: de 8:00 a 17:00 h 
 

200/16

23/11/2016

12/12/2016

Núm. de referència

Barcelona,Anunci convocatòria interna:

1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

INST. CLÍNIC DE GINECOLOGIA,OBSTETRÍCIA I NEONATOLOGIA*

*

* De 08.00h a 15.00h en Divendres, Dissabtes i Diumenges amb festiusHorari

MATERNITAT INSTITUT DE GINEC.,OBST. I NEONAT. 

- Coneixements a nivell d'usuari del paquet Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint i 
Access). 
- Coneixements de català i castellà escrit i parlat.
- Coneixements mig d'anglès i/o altres idiomes.
- Coneixements en terminologia mèdica i dels circuits assistencials de l' ICGON.
- Coneixements en SAP-ISH. 
- Formació en LOPD.
- Experiència mínima d'1 any en funcions administratives a Urgències i/o Admissions.   
- Experiència en tasques administratives i gestió d'agendes. 
- Experiència prèvia HCB/ ICGON. 

Es valoraran les competències associades a:
- Iniciativa, capacitat d'organització i planificació.
- Capacitat de resolució d'incidències. 
- Autonomia.
- Habilitats per les relacions personal i el treball en equip.
- Atenció al client orientada a la qualitat de prestació de serveis.
- Adaptabilitat i tolerància a diferents contexts i funcions. 
- Facilitat de comunicació i tracte amb usuaris i públic.
- Rigor en el maneig i gestió de la informació.

MÈRITS. Es valorarà:

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia

REQUISITS:

21 h./Set
.

- Pertànyer al personal fix  o  suplents de l'HCB i empreses del grup.
- Formació professional 1r i 2n grau, CFGM,CFGS, Batxillerat, o titulació equivalent o  
superior.

Tota la informació referent als requisits i les condicions per poder presentar-vos al procés 
de selecció interna per a aquest lloc de treball, la teniu a la vostra disposició en el panell 
d'anuncis de la Direcció de Recursos Humans, i en intranet:  àmbit Direcció de Recursos 
Humans, Processos de Selecció

Previament és necessari 
accedir amb usuari i login


