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Núm. de referència

Barcelona,Anunci convocatòria interna:

1 AUX ADMINISTRATIU/IVA

INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES DIGESTIVES I METABÒLIQUES*

*

* De 08:00 h a 15:30 h de dilluns a divendres

CONS. EXT. GASTRO-HEPATO.

Mèrits específics:

- Experiència en Consultes Externes, Unitat de diagnòstic, Hospital de Dia, Àrea d'urgències i Serveis d'Hospitalització.

- Coneixements programa SAP

- Coneixements en terminologia mèdica de l'àrea.

- Coneixements dels circuits assistèncials de l'àrea.

- Formació en l'àmbit d'atenció a l'usuari/client

- Coneixements i experiència en realització de procediments administratius, registre i facturació de l'activitat CatSalut i 

mútues.

- Coneixements en anglès

- Formació en paquet Office 97-2003/2007 (Excel, Word i Outlook)

Merits generals

- Formació en LOPD

- Coneixements de català escrit i parlat

- Formació en PRL

- Formació en organització i mètodes de treball.

- Coneixement d'altres idiomes

 Es valoraran les competències associades a:

- Iniciativa i capacitat de resolució d’incidències.

- Capacitat d’organització i planificació. 

- Habilitats per a les relacions personals i treball en equip. 

- Adaptabilitat i tolerància 

- Rigor en el maneig i gestió de la informació

- Habilitat comunicatives i de relació amb el client inter-extern

Per aquest procés de selecció es realitzaran proves i/o entrevistes

MÈRITS. Es valorarà:

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia

REQUISITS:

37,5 h./Set

.

- Pertànyer al personal fix  o  suplents de l'HCB i empreses del grup.

- Formació professional 1r o 2n grau, CFGM, CFGS,  Batxillerat, o titulació equivalent o  superior.

En el Reglament del procés de convocatòries de selecció de llocs de treball de conveni general podeu 

consultar tota la informació referent als requisits, condicions i fases dels processsos de selecció interna. 

Aquest Reglament el teniu a la vostra disposició a la Intranet: àmbit Direcció per a les 

Persones/Processos de selecció/Convocatòries internes/Requisits generals. 

Previament és necessari 

accedir amb usuari i login


