
 
Direcció de Recursos Humans  

Àrea de Formació, Selecció i Desenvolupament 
Dept. de Mobilitat i Convocatòries 

Carrer Provença, 156, Altell 
Ext: 2285/5434 

Horari: de 8:00 a 17:00 h 
 

205/16

07/12/2016

22/12/2016

Núm. de referència

Barcelona,Anunci convocatòria interna:

1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

CENTRE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC*

*

* De 09.00h a 17.30h amb 1h per dinar, de dilluns a divendresHorari

MATERNITAT IBC CRIBRATGE NEONATAL

- Experiència mínima d’1 any en tasques administratives de laboratori.
- Formació administrativa específica.
- Formació en gestió de relacions amb clients o usuaris i/o atenció telefònica.
- Coneixements i experiència en el maneig dels sistemes informàtics de laboratori.
- Experiència en complementar els registres de sistemes de Gestió de la Qualitat i 
Documentació.
- Coneixements del Paquet Office (Excel, Access, Word, Outlook...).
- Coneixements de terminologia relacionada amb el laboratori clínic.
- Nivell mig o superior d’anglès i coneixements d’altres idiomes.

Es valoraran les competències associades a:

- Orientació a la qualitat de prestació de serveis.
- Rigor i discreció en el maneig i gestió de la informació.
- Habilitats per les relacions personals i treball en equip.
- Iniciativa i capacitat d’organització i resolució d’incidències.
- Adaptabilitat als canvis.
- Rapidesa i fiabilitat en el registre de dades mecanografiat.

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 i 2n grau, CFGM,CFGS, Batxillerat, o titulació equivalent o   
superior.

Tota la informació referent als requisits i les condicions per poder presentar-vos al procés 
de selecció interna per a aquest lloc de treball, la teniu a la vostra disposició en el panell 
d'anuncis de la Direcció de Recursos Humans, i en intranet:  àmbit Direcció de Recursos 
Humans, Processos de Selecció

Previament és necessari 
accedir amb usuari i login


