
 

 

 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA FINANCES  

 

Òmnium Cultural, entitat que treballa per a la promoció de la llengua i la cultura catalanes, la 

cohesió social i la defensa dels drets nacionals de Catalunya, cerca una persona per 

incorporar-la al seu equip professional com a auxiliar administratiu/va de finances en l’Àrea 

de Finances. 

 

L’Àrea financera té la finalitat de gestionar l'estratègia financera i l'evolució de l'entorn 

econòmic de l’Entitat a partir del disseny, la implementació i l’operativització de polítiques 

financeres. 

 

Perfil 

Persona acostumada a treballar amb dates d’entrega i acompliment de deadlines, proactiva, 

resolutiva, responsable i capaç de treballar de forma autònoma, amb capacitat d’adaptació 

als canvis, organitzada i metòdica, amb orientació al servei i a resultats, amb capacitat de 

treball en equip, empàtica. 

 

Funcions 

 

En dependència del Responsable de Finances desenvoluparà les següents tasques: 

 

COMPTABILITAT 

● Suport en la introducció de factures de clients i proveïdors a l’ERP. 

● Suport en la confecció de remeses de pagaments a proveïdors. 

● Suport en els processos de conciliacions bancàries. 

● Gestió de l’enviament de factures a clients. 

● Suport en la comptabilitat de l’entitat. 

● Suport general a l’Àrea d’Economia i Finances. 

● Suport en processos d'Auditoria interna i externa. 

● Gestió documental i d’arxiu. 

 

 

 

Requisits  

● Cicle formatiu Superior Administració i Finances, valorable Grau en Administració i 

Direcció d’Empreses, Economia o similar.  

● Experiència en l’àrea de comptabilitat i administració: mínim 2-3 anys en funcions 

similars. 

● Coneixements en fiscalitat. 

● Coneixement avançats paquet Office, A3 o bé ERP similar. 



 

 

 
 

 

● Nivell C de català. 

 

 

Es valorarà  

● Experiència i implicació en l’àmbit associatiu català. 

 

Condicions laborals 

● Contracte eventual de 6 mesos amb possibilitat d’indefinit. 

● Jornada 30 hores/setmana  

● Sou segons la taula salarial de l’entitat 

● Lloc de treball a Barcelona 

● Incorporació immediata 

  

Les persones interessades han d’enviar el currículum i una breu carta de presentació a 

https://www.omnium.cat/ca/qui-som/treballa-amb-nosaltres/ . 
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