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Plaça: Departament de comptabilitat  

Condicions de contractació:  

• Tipus de contracte: Contracte laboral  
• Durada: (inicial 6 mesos)  
• Jornada: (40 hores setmanals).  
• Lloc de treball: Carrer Gascó Oliag (Edifici clínica odontològica) 
• Retribució: Segons Conveni col·lectiu de la Sanitat Privada de la Província de 

València 

Funcions a desenvolupar: 

1. Confecció, supervisió i control de la comptabilitat financera i analítica. Estats 
financers. Supervisar la tresoreria. Enviament per FACE de factures. Conciliació 
bancària, i remeses. 

2. Conéixer tot el procés comptable, obertura, tancament, ajustaments, correcció 
d'errors regularitzacions. Donar resposta al departament sobre algun tipus de 
dubte que es puguen platejar. 

3. Coordinar l'auditoria financera i aportar la documentació necessària. 

4. Confecció dels models 303/390/349/347/200/182. 

5. Confecció del model 111. 

6. Confecció de l'Informe Anual per al Patronat, el contingut del qual es compon de 
la Memòria d'Activitats i Comptes anuals i posterior legalització al registre de 
Fundacions. 

7. Confecció del Pla d'actuació per al Patronat. 

8. Elaboració d'informes economicofinancers interns per a gerència. 

9. Elaboració dels informes de liquidació dels encàrrecs de gestió assignats. 

10. Maneig de sistemes de gestió integral (ERP). 

CONVOCATORIA  1 /  2022 

Convocatòria concurs de mèrits per a la selecció de personal 
 

Es convoca procés selectiu per a la cobertura d’un lloc de responsable de l’àrea de 
comptabilitat a la Fundació Lluís alcanyís UV. 
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1. Requisits:  

Titulació: estar en possessió del títol de Batxiller o títol de grau mitjà de cicle formatiu de 
formació professional. 

Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar en 
possessió de la corresponent credencial d’homologació o, si escau, del corresponent 
certificat d’equivalència. 

2.Mèrits 

2.1. Experiència 

Es valorarà amb un màxim de 25 punts l’experiència exercint les funcions característiques 
de lloc.  

- Per cada any treballat es puntuarà 1 punt i 0,09 punts, per mes addicional. 

2.2. Minusvalidesa 

Es valorarà amb 1 punt tindre acreditada una minusvalidesa igual o superior al 33%. 

2.3. Formació  

Es valorarà amb un màxim de 8 punts els cursos fets en les següents matèries: 

- Sistemes de Gestió Integrada (ERP) 
- Comptabilitat 
- Contaplus 
- Paquet Office 
- Anàlisi Pressupostari 
- Costes 
- Fiscalitat 
- Gestió de personal 
- Nòmines 
 

Els cursos se valoraran de la següent manera: 

a) Per la realització de cursos convocats per entitats o organismes públics o 
homologats per estes: 
 

- 25 hores o més      0’50 punts 
- 50 hores o més      1 punts  
- 100 hores o mes    2 punts 

 
b) Per la realització de cursos convocats per entitats privades: 

 
- 25 hores o més      0,25 punts 
- 50 hores o més       0’50 punts  
- 100 hores o mes    1 punt 
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Es valoraran els màsters universitaris oficials o propis de cada Universitat no inclosos a 
l'apartat titulació, i relacionats amb les tasques a desenvolupar amb 3 punts per màster. 

 

2.4 Altres titulacions 

Es valorarà fins a un màxim de 4 punts tindre una titulació universitària superior a la 
requerida i relacionada amb les tasques a desenvolupar. 

 

Coneixements de valencià  

Es valorarà amb un màxim de 2 punts el coneixement del valencià acreditat per la JQCV 
o títols homologats.  

 

- B1    0’50 punts 
- B2    1 punt 
- C1    1´50 punts 
- C2    2 punts 

 

Sistema Selectiu: 

El sistema selectiu constarà de les següents fases 

a) Fase de valoració de mèrits (Total 40 punts) 
b) Fase de valoració d’aptituds i entrevista (Total 60 punts). Les persones candidates 

que obtinguen més de 25 punts en la valoració de mèrits concorreran a una prova 
d’aptituds de caràcter teòric-pràctic per a demostrar els coneixements en les 
funcions o tasques descrites i una posterior entrevista personal.  
 
 
 
 

Termini de presentació: 

04/01/22 fins a les 00’00 hores del 11/01/22. 
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Documentació a presentar i inscrpció: 

Els interessats hauran de presentar el Curriculum Vitae i la documentació acreditativa dels 
mèrits, mitjançant inscripció on-line al següent link : 
https://www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/rrhh 

Per a les persones aspirants a este procés de selecció, que no hagen estat adjudicatàries, 
però hagen superat el procés d’aptituds i d’entrevista de manera favorable, formaran part 
d’una borsa de treball per cobrir futures necessitats. 

 

València a 4 de Gener 2022 

https://www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/rrhh

