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Oferta de feina: 
Cap de Comptabilitat 

Cerdanyola del Vallès, 9 de novembre de 2022 

A dia d’avui s’inicia el procés per cobrir la vacant de “Cap de Comptabilitat”. 

Missió:  

Serà el responsable de portar el control dels moviments econòmics i financers, la confecció 
de la comptabilitat segons la normativa vigent i l’anàlisi de la informació comptable per tal 
de poder configura l’estructura econòmica-financera que garanteixi la continuïtat de 
l’empresa i proporcionar una imatge fidels del patrimoni. Serà l’encarregat d’elaborar 
informes per la direcció de la societat. Haurà de preparar las liquidacions tributàries i fiscal 
a que la companyia estigui subjecta.  

Dependència i supervisió: 

La dependència jeràrquica serà del Director i la supervisió del Controller designat pel Consell 
d’Administració. 

Tasques a realitzar: 

Entre les principals tasques a realitzar estaran: 

• Controlar les operacions diàries del departament de comptabilitat, i supervisió dels 
registre comptables d’acord amb la normativa vigent i els principis comptables aprovats. 

• Anàlisi de les dades comptables, elaboracions d’informes mensuals i preparació dels 
comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria econòmica, etc.). 

• Anàlisi de les propostes d’inversions. 
• Preparació i seguiment del pressupost anual. 
• Suport a l’empresa que realitza l’auditoria externa. 
• Responsable del manteniment dels arxius comptables, i fiscals. 
• Dirigir el personal del departament i proposar millores en els procediments i mètodes de 

treball. 
• Interactuarà amb els clients, proveïdors i entitats financeres, per les tasques que li 

corresponguin. 

Requisits imprescindibles 

• Titulació universitària en Ciències Econòmiques i Empresarials, ADE, Econòmiques, 
formació tècnica o similar adequada per al lloc de treball o experiència i coneixements 
equivalents. 

• Domini de català i castellà 
• Experiència laboral de 5 anys amb tasques similars a les descrites  
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• Domini de les eines informàtiques i programes de gestió. 
• Mobilitat i disponibilitat per desplaçament per la província de Barcelona. 

Actituds necessàries: - 

• Capacitat analítica i d'organització. 
• Dots comunicatives (per traslladar la informació que maneja a un llenguatge assequible 

a altres membres de l'empresa). 
• Gestionar els terminis i ser capaç de prendre decisions en moments de pressió. 

Dependència i supervisió: 

La dependència jeràrquica serà del Director i la supervisió la durà a terme el Controller 
designat pel Consell d’Administració. 

Lloc de treball: 

Parc Tecnològic del Vallès 

Av. Parc Tecnològic, 3 

08290 Cerdanyola del Vallès 

Horari i remuneració: 

Tant l’horari com la remuneració estaran d’acord amb el que determini el Conveni col·lectiu 
de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya en vigor. 

Presentació de currículums: 

Veure ANNEX I. 

Entrevista personal 

Una vegada comprovat que un/una candidat/candidata compleix amb els requisits 
imprescindibles enunciats, es durà a terme una entrevista personal de manera presencial a 
la seu de la societat per avaluar les actituds dels candidats que tinguin una valoració per 
sobre dels 75 punts. 

Valoració dels candidats: 

Es valoraran la formació reglada, la formació complementària, i l’experiència laboral, de la 
següent forma, i en un rang de 0 a 100. 

• Formació reglada (la nota màxima en aquest apartat serà de 50 punts) 
o Diplomatura en Ciències Econòmiques i Empresarials   25 punts 
o Llicenciatura en Econòmiques      25 punts 
o Grau en ADE        25 punts 
o Auditor Censor Jurat de Comptes      25 punts 
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o Postgraus relacionats amb finances i comptabilitat   25 punts 
o Mestratges relacionats amb finances i comptabilitat   25 punts 

• Formació complementària (la nota màxima en aquest apartat serà de 25 punts) 
o Estudis de direcció i gestió       25 punts 
o Administrador de finques       25 punts 

• Experiència (la nota màxima en aquest apartat serà de 25 punts) 
o Entre 5 i 10 anys en càrrec similar      10 punts 
o Entre 11 i 15 anys en càrrec similar      20 punts 
o Més de 15 anys en càrrec similar      25 punts 

La persona escollida per cobrir la plaça haurà de presentar al Departament de RRHH, abans 
de la seva contractació, els originals de les certificacions acreditatives de les titulacions, 
formacions i llocs de treball esmentats al currículum. 

Data límit de presentació de sol·licituds 

24 de novembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas que vostè es presenti a aquesta vacant, l’informem que el Parc Tecnològic del Vallès, S.A (en endavant) 
PTV, SA). és l’entitat responsable del tractament de les dades contingudes en el seu CV i facilitades per vostè a 
PTV, S.A. amb la finalitat de valorar i gestionar la seva candidatura per a treballar al PTV, S.A., així com 
l’aplicació, a petició seva, de les mesures precontractuals entre vostè i el PTV, S.A. També l’informem que vostè 
podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una 
comunicació a través de l’adreça postal Avinguda Parc Tecnològic, 3, 08290 Cerdanyola del Vallès o bé enviant 
un correu electrònic a parc@ptv.es a l’atenció del Responsable de Protecció de Dades. 
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ANNEX I AL PLEC DE BASES PER CANDIDAT/CANDIDATA A VACANT DE FEINA 

Requisits i forma de presentació de la candidatura: 

Es presentaran els documents requerits dins d’un mateix sobre format DIN A4 a l’adreça: 

PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, S.A. 

Ref. Vacant Cap de Comptabilitat 

Avinguda Parc Tecnològic, 3 

08290 Cerdanyola del Vallès  

 

 

O bé com a documents adjunts al correu electrònic: contractacio@ptv.es  

Dins del sobre o com a document adjunt al correu electrònic serà imprescindible adjuntar 
els documents següents:  

1. Curriculum vitae i una carta de motivació.  

2. Fotocòpia del DNI - Si es tracta de ciutadania estrangera, caldrà la documentació pertinent 
que permeti concursar legalment.  
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