
  

Cap de gestió econòmico-administratiu   
 

Funcions i responsabilitats: 

 Definir, en col·laboració amb la Direcció de l’Institut/Àrea/Centre, les línies 
estratègiques a desenvolupar per  l’Institut/Àrea/Centre, en consonància amb les línies 
del Pla Estratègic definit per a l’Hospital Clínic. 

 Elaborar la proposta de pressupost anual de l’Institut/Àrea/Centre i dur a terme el 
control pressupostari i de gestió, assegurant la correcta imputació d’ingressos i costos, i 
la valoració de les provisions. 

 Elaborar la informació periòdica de seguiment de l’activitat assistencial i de les 
principals magnituds econòmiques de l’Institut/Àrea/Centre. Analitzar i controlar les 
possibles desviacions en funció dels objectius establerts. 

 Dirigir l’equip administratiu de l’Institut/Àrea/Centre i vetllar pel seu desenvolupament 
professional i la seva informació/formació continuada.  

 Garantir que la despesa i la inversió de l’Institut/Àrea/centre s’executen d’acord amb la 
Llei de Contractes del Sector Públic i gestionar els processos d’adquisició de materials, 
serveis i equipament. 

 Negociar amb proveïdors possibles ràpels o millores. 

 Analitzar els circuits i processos administratius de l’Institut/Àrea/centre i proposar 
millores per tal de fer-los el més eficients possibles. Definir protocols de treball 
normalitzats i fer seguiment  de la implantació de canvis. 

 Assessorar a la Direcció de l’Institut/Àrea/Centre en les propostes d’estratègia d’oferta 
de serveis assistencials a d’altres institucions o empreses, elaborant informes 
econòmics que recolzin les negociacions. Elaborar propostes de possibles convenis de 
col·laboració. 

 

Requisits específics: 

 Grau o titulació equivalent en Ciències Econòmiques, Ciències Empresarials, 
Administració i Direcció d’Empreses o titulacions de contingut similar. 

 Experiència de 3-5 anys com a Responsable econòmic en empreses del sector sanitari. 

 Experiència en la gestió d’equips. 

 Domini d'eines ofimàtiques (full de càlcul, bases de dades, powerpoint) a nivell d’usuari 
avançat. 

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

 Nivell mínim d’anglès de First Certificate 

 Iniciativa, dinamisme i capacitat analítica i de presa de decisions. 

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

Aspectes a valorar: 
 

 Experiència de treball amb SAP. 

 Grau, postgrau o cursos específics en Gestió i Administració Pública, Contractació 
Pública i Control pressupostari en l’àmbit públic. 

 Experiència en funcions d’auditoria i/o consultoria d’organització i processos en el 
sector sanitari. 

 Nivell avançat d’anglès. 
 
 
Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic a seleccio@clinic.cat amb la 
referència CEAD2017. La rebuda de candidatures és fins el 11 de juliol de 2017.  
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