
 

Cap del Departament de Facturació 
 

Funcions i responsabilitats: 

S’incorporarà a la Direcció Economico-Financera de l’Hospital Clínic de Barcelona, com a 
responsable del Departament de Facturació dins l’àmbit dels Serveis Econòmics, per a 
desenvolupar les següents funcions i responsabilitats:  
 

 Elaborar amb l’Adjunta a la Direcció Econòmico-Financera els objectius del 
Departament de Facturació per la proposta d’accions i metodologies de treball.  

 Coordinar les taques de l’equip, identificant punts de millora, i plantejant accions que 
optimitzin els processos de facturació i l’operativa diària. Establir procediments interns 
de facturació per a tot l’Hospital. 

 Recollir els requeriments dels diferents Instituts i Centres de l’organització,  per 
analitzar i implementar les accions de canvi que es considerin necessàries.   

 Actualitzar la informació respecte a les modificacions d’instruccions relacionades amb 
els drets de cobertura de la població i altres d’interès. Difondre a les diferents Unitats i 
Àrees departamentals els canvis que es produeixen en Política Sanitària. Promoure 
l’homogeneïtzació de procediments en els diferents àmbits. 

 Fer seguiment dels convenis en coordinació amb els diferents Instituts i Centres de 
l’organització. 

 Mantenir la facturació emesa i organitzada de manera permanent, així com un tarifari 
de facturació actualitzat i integrat al sistema. 

 Fer seguiment de la facturació i liquidació diària amb Tresoreria. 

 Facilitar la informació i documentació per emetre la facturació, tant a nivell 
departamental intern com fora de la Institució. 

 

 

Formació i requisits específics: 

 Grau en l’Àmbit de l’Economia, Empresarials, ADE o assimilable. 

 Experiència mínima de 4-5 anys com a cap de facturació en entorns de serveis 
sanitaris, preferiblement públics. 

 Habilitats per la coordinació d’equips, anàlisi i millora de processos operatius. 

 Domini del català i el castellà tant a nivell oral com escrit. 

 Expertesa en eines ofimàtiques, especialment Excel. Coneixements de SAP. 

 Orientació al client i prestació de servei. 

 Capacitat d’organització i planificació. 

 Habilitats per a les relacions personals i la comunicació verbal i escrita. 

 

Valorable: 

 Postgrau o Màster Generalista (MBA) i/o específic en el sector sanitari. 

 Anglès parlat i escrit. 

 

 
Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic a seleccio@clinic.cat amb la 
referència CDF. La rebuda de candidatures és fins el 11 de juliol de 2017.  
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