
 
 

 

 

Oferta de treball: Tècnic/a Comptable i de Finançament  

 
La Fundació Privada Hàbitat3 - Gestora d’habitatge social del Tercer Sector 
Social de Catalunya -, necessita incorporar al seu equip un/a Tècnic/a Comptable 
i de Finançament polivalent per donar suport a l’equip de la Fundació. 
 
Busquem una persona organitzada, dinàmica, i responsable, amb experiència en 
la gestió administrativa, per treballar en equip i créixer professionalment amb la 
Fundació. 
 
Funcions a desenvolupar: 
 
- Introducció assentaments comptables (factures rebudes, emeses, nòmines, 
etc.) a l’aplicació de la Fundació – Programa Comptable A3CON. 
- Conciliacions bancàries. 
- Remeses cobraments i pagaments. 
- Gestió de proveïdors (e-mail, validació de factures, etc). 
- Revisió i pagament de nòmines. 
- Tancaments fiscals: IVA, IRPF. 
- Suport facturació. 
- Abocament massiu de dades entre les diferents aplicacions informàtiques.  
- Propostes d’automatització i millora de processos. 
  
Experiència laboral i coneixements:  
 
Es demana: 
 

 Diplomatura en Ciències Empresarials o equivalent. 
 Experiència demostrable mínima entre 3-5 anys en les tasques a 

desenvolupar en empreses i/o entitats socials. 
 Coneixement i experiència en la utilització del Programari A3CON i/o 

CONTAPLUS. 
 Nivell avançat Excel. 

 
També es valoraran:  
 

 Formació, coneixements i/o experiència en entitats sense ànim de lucre. 
 Experiència en l’àmbit immobiliari. 
 Experiència en la justificació de subvencions. 
 Experiència en utilització de TAAF (ERP d’Administradors de Finques). 

 
 
Oferim: Horari de jornada completa (38,5 hores/setmana), amb incorporació 
immediata. Bon ambient de treball i horari flexible de treball. La retribució serà 
de 20.639,22 € bruts anuals. 
 
 



 
 

  
 

Les condicions per al lloc de treball es regiran segons el Conveni col·lectiu de 
treball de Catalunya d´acció social amb infants, joves, famílies i d´altres en 
situació de risc. 
 
 
Com respondre a l’oferta:  
 
Feu-nos arribar el currículum i una carta de motivació fins al 04/08/2019 explicant 
què pots aportar a l’equip de la Fundació Hàbitat3 a rrhh@habitat3.cat. 

 
 

Només es contactaran les persones preseleccionades. 
 
Es garanteix la màxima confidencialitat, segons la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
 
 
 
Barcelona, a 18 de juliol de 2019 


