CONVOCATÒRIA VACANT 15-2021
DIRECTOR/A ECONÒMIC/A I FINANCER/A
L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de Cerdanya (AECT-HC),
primer hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona un/a DIRECTOR/A
ECONÒMIC/A FINANCER/A per dirigir aquesta unitat en el nostre centre.




Incorporació immediata
Contracte indefinit a temps complet (100%)
Condicions laborals Sector Sanitari (CONVENI SISCAT)

DATES I TERMINIS
-

Publicació de la convocatòria: 11 d’agost de 2021
Termini per a la presentació de candidatures: 15 de setembre de 2021
Entrevistes: setmana del 20 al 24 de setembre de 2021
Incorporació: octubre de 2021

EL PROJECTE
L’AECT-HC és una organització transfronterera entre Catalunya (Espanya) i França
situada a Puigcerdà (Girona) que té com a missió dispensar atenció hospitalària
especialitzada a la població de l’Alta i la Baixa Cerdanya i el Capcir.
Forma part de la xarxa mèdica i assistencial d’ambdós països.
En l’àmbit de la Unitat econòmica i financera existeixen els següents objectius
principals :








Suport a la Direcció General en relació a l’elaboració del pressupost, control de
l’execució, relació amb entitats financeres, gestió del cicle comptable anual i
facturació de l’empresa.
Supervisió dels processos de compres i logística, així com dels serveis
d’hostaleria de l’hospital.
Col·laboració en les tasques d’auditoria, sota criteris de normativa catalana i
francesa i col·laboració en les tasques d’intervenció de comptes de la Generalitat
de Catalunya, així com plans de millora.
Proposar les mesures necessàries per a la sostenibilitat econòmica de la
institució.
Gestionar els recursos assignats a la unitat per desenvolupar les seves funcions.

LES FUNCIONS
Per desenvolupar aquest projecte, com a membre de l’equip directiu de l’hospital tindrà
assignades com a eix vertebrador de les seves funcions la gestió pressupostària, el cicle
comptable anual, facturació, compres i logística, així com els serveis d’hostaleria.
Concretament:






Pressupost + auditories + intervenció
Compres i logística
Facturació
Hosteleria

EL PERFIL
L’AECT-HC selecciona una persona amb titulació universitària de grau o màster oficial
en l’àmbit de les ciències econòmiques o direcció d’empreses o equivalent, bilingüe
(francès i català o espanyol) i amb experiència prèvia en els àmbits detallats a la present
convocatòria i a la Descripció del Lloc de treball Annexa.
A més a més, es valorarà :
- Habilitat en disseny i metodologia de plans d’empresa
- Coneixement de la normativa de contractació pública
- Sistemes de gestió de la qualitat
- Altres certificacions o acreditacions que la persona candidata estigui disposada
a aportar.

CONTRACTACIÓ I SUPORT
S’ofereix contracte de treball d’acord amb la classificació professional de titulat
universitari superior en l’àmbit de l’economia i l’empresa, i amb el reconeixement de les
atribucions com a Director/a Econòmic/a i Financer/a. Tot això d’acord amb la normativa
laboral aplicable a l’AECT-HC. El contracte serà indefinit a temps complert. Caldrà
sol·licitar la clàusula de no exclusivitat.
Atesa la especificitat del lloc de treball, la persona seleccionada disposarà del suport
directe de la Direcció General i, si s’escau, durant un període de temps de formació.
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Cada persona candidata haurà de presentar:
-

Carta de motivació i currículum (en català o castellà i francès)
Còpia del Document d’Identitat
Còpia dels títols acadèmics que són requisit obligatori per a la postulació al lloc
de treball

Podeu adreçar la vostra candidatura (a l’atenció de M. Vincent ROUVET, Director
General, al següent Mail: rrhh@hcerdanya.eu

Puigcerdà, 11 d’agost de 2021

