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OFERTA DE TREBALL 

Per proveir 1 lloc de treball de Auxiliar administratiu de gestió comptable i 
administrativa perla societat Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM. 

Funcions del lloc de treball: 

Missió del lloc de treball: 

Executar l'activitat comptable i administrativa de l'Entitat sota les instruccions 
coordinació del responsable i seguint els procediments establerts i la normativa vígent. 

Funcions generals: 

• Atendre i informar al públic personalment, per teléfon í correu electrónic a clients. 

• lntroducció deis contractes d'abonats amb el programa gestió Navision. 

• Fer la facturació mensual d'abonats i preparació remeses clients i enviament 
factures als clients. 

•Fer facturació rotació setmanal aparcaments en excel, utilitzant els programes de 
gestió d'aparcaments 

• Baixa abonats í preparació fitxer devolució de fiances. 

•Generar i enviar al banc fitxer de crédits de rotació 

• Carrega de les llistres negres i BINES als programes de gestíó aparcaments. 

• Enviament deis contractes abonats perqué siguin arxivats en la oficina central. 

• Consolidació comptable del compte bancs, en el que fa referencia a vendes. 

• Gestió impagats clients 

• Generar reports de vendes mensualment i enviament al seu cap. 

• Oferir suport al centre de control. 

• Vetllar per l'acompliment deis tramits administratius generats per l'entitat 

• 1 d'altres amb caracter similar, que li siguin encomanades. 

Condicions del lloc: 

• Contracte laboral temporal d' Auxiliar administratiu C216. 

• Jornada laboral del 100%, de 37'5 hores a distribuir de dilluns a divendres 

• Sou brut anual és de 22.158,27€ segons conveni coHectiu vigent:. 

Reguisits de l'aspirant: 



e) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d'acreditar els coneixements de !lengua castellana de nivell superior. 

d) Tenir coneíxements d'ofimatica a nivel! usuari 

Composició del Tribunal qualificador; 

Estara format per les persones següents: 

President: 

- Gerent de Vng aparcaments o persona en qui delegui. 

Vocals 

- Cap d'administració de Vng aparcaments o persona en qui delegui. 
- Cap d'Operacions de Vng aparcaments o persona en qui delegui. 

Les funcions de secretari recauran en algun deis membres del tribunal. 

El tribunal podra requerir assessorament d'especialistes en totes o algunes de les 
proves, que actuaran amb veu pero sense vot. 

Proves de selecció: 

1. Prova practica. 

Consistent en realitzar un exercici practic a desenvolupar entorn a una situació 
plantejada referida a les funcions del lloc de treball. 

Es valorará 
Coneixement del funcíonament administratíu i comptable. 
Claredat expositiva 
Capacitat de síntesi i solució de situacions. 

Aquest exercici es valorara de O a 75 punts i sera necessari per aprovar obtenir una 
puntuació mínima de 60 punts. 

2. Currículum professional. 

a) Consistira en la avaluació deis següents criteris (fins a 15 punts) 

• Experiencia demostrable en el sector. Fins a 5 punts 
• Experiencia en feines de relació amb el públic. Fins a 2 punts 
• Coneixements demostrables en ofimatica. Fins a 2 punts 

Experiencia demostrable en administratiu i comptable. Fins a 4 punts 
Coneixements en suport centre de control remot. Fins a 2 punts. 

b) Consistira en la avaluació de les següents capacitats (fins a 10 punts) 

• Capacitat de treball en circ.umstancies sota pressió. Fins a 2 punts 
• Aspecte general personal. Fins a 1 punts 
• Capacitat de treball en equip. Fins a 3 punts 
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punts 
• Capacitat d'expressió i de donar informació adequadament. Fins a 3 

punts 

La entrevista tindra per objecte comprovar els mérits al·legats pels aspirants. El tribunal 
podra realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a la 
trajectória professional i académica deis aspírants o qualsevol altre aspecte rellevant pel 
perfil de la plava que pugui plantejar el tribunal. 

Els mérits al·legats s'hauran d'acreditar coma requisit per poder optar a la contractació 
laboral temporal, mitjan<;ant els certificats oportuns. 

La renúncia per motiu que no sigui de fon;:a major o la no superació del període de prova 
implicara la exclusió de la borsa de treball. 

Documenta.ció necessaria 

• Fotocopia del DNI 
• Currículum vitae 

• Informe de vida laboral emés perla Tresoreria General de la Seguretat Socials. 
Aquest document podra presentar-se coma maxim el dia de !'entrevista personal. 

• Fotocopia deis documents acreditatius deis requisits establerts, així com deis mérits 
al·legats (Certificat d'Empresa) 

• Sol·licitud demanant formar part del procés de selecció "Auxiliar administratiu en 
gestió comptable i administrativa 

• Haura d'aportar necessariament una adrec;:a de correu electrónic, mitja que es fara 
servir per totes les comunicacions amb el soHicitant. 

El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el xxxxxx 2016 i 
s'haura de fer de la següent manera: 

1. Correu electrónic a l'adre~a electrónic que es disposi a l'efecte. 

El calendari de les proves i la !lista d'aspirants admesos a la convocatoria es fara públic 
al web de Vng aparcaments. www.vng-aparcaments.cat 

Les persones que no presentin la documentació demanada en el dia de la entrevista 
quedaran excloses del procés selectiu. 

Vilanova i la Geltrú, xxxxxxx de 2016 


