
 

 

 
 

Convocatòria de suport a l’àrea de control de 
gestió 

 

L’Àrea de control de gestió de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà necessita incorporar 
un/a nou/va professional. 
 
S’OFEREIX: 

 Contractació laboral a jornada completa (1654 h/a) 

 Sou segons Grup Professional PAS-TGM del II Conveni Col·lectiu de Treball dels 

Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de 

Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. 

 Incorporació immediata. 

 Programa actiu de formació continuada i reciclatge. 

 
REQUISITS: 

 Grau en Administració i Direcció d’Empreses. 

 Experiència professional en departaments de Control de Gestió i/o d’Economia i 

Finances d’àmbit hospitalari.  

 Persona responsable, metòdica, organitzada i amb capacitat analítica. 

 Persona amb habilitats de treball en equip, amb alta capacitat d’organització i 

planificació del propi treball.  

 Persona amb compromís professional amb la Institució i amb la feina, efectivitat, 

voluntat de millora i formació contínua.  

 

ES VALORARÀ: 

 Coneixement eines de Business Intelligence.  

 Coneixements d’ofimàtica a nivell usuari avançat (Word, Excel, Access, PowerPoint).  

 
FUNCIONS: 

 Edició de quadres de comandament. 

 Secretaria Tècnica i organització de reunions periòdiques i comissions en les què 

participa Control de Gestió: convocatòria, logística, preparació de documentació i 

elaboració d’actes. 

 Gestió d’enquestes d’entitats alienes i introducció de dades a les diferents plataformes 

 Manteniment de taules base de diferents aplicatius.  

 Suport tècnic a l’elaboració, edició i distribució dels pressupostos de l’entitat 

 Suport tècnic a l’elaboració, edició i distribució/publicació dels diferents projectes o 

estudis que desenvolupa o pugui desenvolupar  Control de Gestió. 

 Suport General a la Direcció de Control de Gestió 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 9 de maig de 2019  
 
CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES: Envia un CV actualitzat i carta de motivació -en un sol 
document .pdf (màxim 20MB), indicant la referència:: SSIBE- CONTROL GESTIO  
 

Per a més informació,   

972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)  

 

Palamós, 2 de maig de 2019 
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