
 

 
Tècnic/a d’Administració de Personal   
 
Amb dependència de la Cap d’Administració de personal de la Xarxa de 
Jesuïtes Educació, assegurarà  la gestió de les Nòmines i  la contractació dels  
treballadors del centres, així com  la tramitació de dades  a la Seguretat Social, 
segons la normativa vigent i els acords de xarxa. 
 
Funcions: 
 

• Confecció de Nòmines dels treballadors 
• Confecció i tramitació de contractes a través del sistema “Contrat@” , 

Seguros socials, CRA i IRPF  
• Tramitació de les afiliacions a Seguretat Social ( altes, baixes i 

variacions), mitjançant el sistema RED 
• Tramitació d’incapacitats temporals 
• Informació d’incidències al programa GConcert de pagament delegat de  

la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Formació i requisits específics: 
 

• Formació mínima  Grau o Diplomatura Graduat Social o Relacions 
Laborals, sense descartar una titulació de CFGS amb amplia 
experiència. 

• Experiència sòlida i consolidada  de mínim 3 anys , en empresa amb un  
gran volum de nòmines  i  un alt índex de variacions i incidències. 

• És valorarà experiència en empresa amb diversos centres de treball. 
• Es valorarà  coneixement d’ ERP de gestió de Nòmines, específicament 

de SAGE-MURANO. 
• Domini del català i castellà, tant a nivell oral com escrit. 
• Domini d’eines ofimàtiques, Excel avançat, Word, Access; i TIC 
• Es valorarà experiència específica en  sectors concertats en  l’àmbit 

educatiu i/o sanitat 
• (Es valorarà haver estudiat a la xarxa d’escoles de Jesuïtes Educació i/o 

conèixer el seu entorn.) 
 
 
Habilitats i competències: 
 

• Alta capacitat de treball. 
• Capacitat de treball en equip. 
• Capacitat d’organització i ordre.  
• Capacitat analítica 
• Capacitat de gestió, autonomia i pro-activitat 
• Capacitat comunicativa  

 
 



 

 
S’ofereix contractació temporal més possibilitat d’indefinit. 
 
 
 
 
CERQUEM  UNA PERSONA QUE ES VULGUI COMPROMETRE AMB LA 
SEVA FEINA DINS DEL PROJECTE DE JESUÏTES EDUCACIÓ, I QUE 
TINGUI CAPACITAT  DE GUIAR LA PRÒPIA VIDA SEGONS UN S 
PRINCIPIS DE JUSTÍCIA I COMPROMÍS SOCIAL. 
 
Si esteu interessats podeu adreçar el vostre C.V i carta de presentació a 
seleccio@fje.edu   Data límit 21 de novembre. 

 

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ  DURANT EL   PROCÉS DE SELECCI Ó 

� Un cop rebut el vostre CV, procedirem a analitzar   la seva adequació a les característiques 
requerides  pel  lloc de treball  que hem publicat.  

� Les candidatures  que considerem adequades  per l’oferta de treball les contactarem 
directament  per fer les entrevistes i proves pertinents i seran informades en tot moment sobre 
el desenvolupant del procés de selecció.  

� Si en un termini  de 4 setmanes de la data límit per enviar candidatures  no reps cap  
comunicació nostra, haurem considerat  que altres perfils  són més  adient  pel procés de 
selecció en concret. En aquest sentit et recomanem que segueixis  alerta a les nostres ofertes i 
t’inscriguis en el moment que consideris hi ha una altra oferta s’ adequa al teu perfil. 

� D’acord amb els nostres principis  i  valors d’actuació la  Fundació  Jesuïtes Educació garanteix 
en tot   moment que el procés de selecció es basarà en criteris de igualtat,   capacitat i vàlua 
professional, actuant en tot moment amb rigor, transparència i confidencialitat.  

 POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES  

� FUNDACIÓ JESUÏTES EDUACIÓ, li informa a que efectes del que estableix la Llei Orgànica 
15/1999 sobre Protecció de dades de caràcter personal, incorpora les seves dades personals a 
un fitxer automatitzat de la nostra propietat, a fi i efecte de realitzar exclusivament  activitats de 
selecció de personal, per aquest procés o altres processos  posteriors.  Les dades tindran una 
vigència de 2 anys , transcorregut aquest temps s’eliminaren del fitxer. L’entrega d'aquestes 
dades no suposa cap garantia d’oferta de treball. 

� Així mateix  garanteix  la utilització de les dades personals de manera  confidencial, complint 
amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat 
legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deterior i  transferència o accés a tercers no 
autoritzats. En cap  no seran cedides a tercers  ni  seran emprades o venudes amb fins 
comercials. 

� Li recordem  el seu dret d’exercitar  els drets accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les 
seves dades de caràcter personal, enviant un correu a  selecció@fje.edu  o a l’adreça  c/  
Roger de Llúria 15- 7º, 08010 de Barcelona. 

 
 
 
 


