
124/18

21/09/2018

05/10/2018

Núm. de referència

Barcelona,Anunci convocatòria interna:

1 TITULAT/ADA SUPERIOR

ICCV*

*

* De 9:00h a 17:30 h de dilluns a divendres (1h per dinar)

DIRECCIÓ INSTITUT CLÍNIC CARDIOVASCULAR

Mèrits específics:

- 	Experiència en l’àmbit del Business Intelligence, preferentment BO.

- Formació/	Coneixements de preparació d’informes de reporting assistencial i econòmic.

-	 Formació/Coneixements administratius de contractació pública.

-	 Formació/Coneixements dels procediments i diagnòstics (CIM).

- Coneixements i maneig de SAP (Financer i mòduls gestió pressupostaria).

- Formació en disseny i gestió de base de dades

-	 Expertesa en el maneig d’eines ofimàtiques, especialment nivell alt d’excel.

-	 Domini del català, castellà i anglès tant a nivell oral com escrit.

Es valoraran les competències associades a:

- 	Capacitat analítica i d’organització

- 	Treball en equip i habilitats per a les relacions personals i la comunicació verbal i escrita.

- 	Rigor en el maneig de dades i gestió de la informació.

En aquest procés es realitzaran proves i/o entrevistes

MÈRITS. Es valorarà:

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia

REQUISITS:

37,50 h./Set

.

-	 Pertanyer al personal fix o suplents del HCB i/o empreses del grup

-	 Grau/Llicenciatura universitària en Ciències de la Salut i/o Economia o ADE.

- Formació avançada sistemes informació sanitària aplicada a la anàlisis de l’activitat assistencial

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

Col•laborar en l’elaboració de la proposta de pressupost anual i dur a terme el control pressupostari i de gestió, assegurant la correcta imputació 

d’ingressos i costos, i la valoració de les provisions.

	Elaborar la informació periòdica de seguiment de l’activitat assistencial i de les principals magnituds econòmiques. Analitzar i controlar les 

possibles desviacions en funció dels objectius establerts.

	Analitzar i fer el seguiment dels processos de contractació administrativa dels clients  interns de les unitats promotores que formen part de 

l’Institut, i realitzar la interlocució amb les empreses licitadores.

	Participar en projectes  d’avaluació orientats a la millora de l’eficiència i eficàcia dels processos establerts.


