
CONVOCATORIA  PER  COBRIR  UN  LLOC  DE  TREBALL  DE  TÈCNIC  DE  RECURSOS
HUMANS

Informació  i  Comunicació  de  Barcelona  SA  spm,  empresa  gestora  de  Barcelona
Televisió (betevé), convoca procés de selecció per a cobrir un lloc de treball de Tècnic
de Recursos Humans:

Missió: Donar suport tècnic al departament de recursos humans, especialment en 
administració de personal, calendaris, gestionar convenis becaris, etc.

Funcions:
1. Gestionar les altes, baixes, contractes, modificacions, quitances, baixes

per IT, maternitat/paternitat, nòmines, etc. i enllaç amb la gestoria.
2. Tramitar  els  convenis  de  pràctiques  amb les universitats  i  gestionar

amb els  diferents  departament  de  ICB l’acolliment  i  seguiment  dels
becaris.

3. Resoldre les incidències d’administració de personal.
4. Donar suport en matèria de prevenció de riscos laborals.
5. Gestionar els calendaris dels treballadors.
6. Gestionar el control de presència del personal.
7. Mantenir i gestionar les vacances i permisos de personal.
8. Confecció d’informes i resolució de incidències.
9. Donar suport en matèria de formació i pla de igualtat.

Perfil del lloc de treball

Imprescindible:

 Formació: Graduat en Relacions Laborals, Ciències de Treball, o similars.
 Experiència: 5 anys com a mínim demostrada en gestoria o empresa amb les

mateixes funcions.
 Estar en possessió del certificat Nivell C1 en català.

Es valorarà:

 L’experiència en empreses públiques.
 L’experiència demostrada en l’aplicatiu A3Equipo. 
 Postgraus i màsters d’especialització en recursos humans.

Condicions laborals

 Categoria: Tècnic de recursos humans

 Tipus de contracte: Indefinit
 Jornada: completa
 Sou brut anual: 27.597,38 euros distribuït en 12 pagues Grup 4 nivell 2
 Dependència: Cap de recursos humans

Presentació de candidatures:

Els candidats interessats podran presentar les seves candidatures, fins a les 24:00 h.
del 18 de desembre de 2019, a l’adreça de correu electrònic selecciorh2@beteve.cat
adjuntant:



a) Sol·licitud de presentació de la candidatura.

b) Currículum Vitae

c) Fotocòpia títols oficials.

d) Declaració  jurada  certificant,  el  número  d’anys  d’experiència  laboral  en
gestories  o  empreses  amb  les  mateixes  funcions,  el  número  d’anys
d’experiència en empreses públiques i el número d’anys d’experiència en
l’aplicatiu informàtic A3Equipo.

Barcelona, 4 de desembre de 2019.


