Núm. de registre de la convocatòria CI 01/19

ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Codi:
CSB 01/19
Lloc de treball:
Suport tècnic de serveis generals
Grup professional:
Grup 3 – Tècnic
Nivell:
3.3
Unitat d’adscripció orgànica del lloc de treball:
Direcció de Serveis Jurídics, Gestió de les Persones i Serveis Generals
Àmbit Barcelona Ciutat. Regió Sanitària Barcelona (RSB). Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
Localitat:
Barcelona
Jornada:
Completa

Retribució bruta anual ...........................................................
- Sou base ............................................................
- Complement de lloc ...........................................

27.609,96 € (*)
24.377,08 €
3.232,88 €

Funcions específiques del lloc de treball:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestionar l’arxiu centralitzat de l’RSB: inventariar i gestionar els fons documentals de l’RSB.
Promoure la utilització de les eines d’Administració Electrònica entre el personal del CSB.
Tramitar la Gestió d’Identitats i Control d’Accés als Recursos de la Generalitat (GICAR) dels usuaris CSB.
Coordinar els treballs de l’oficina de registre de l’RSB i del CSB.
Supervisar les trameses de les sortides de correu per l’empresa distribuïdora, així com les que s’efectuen mitjançant
els serveis de missatgeria.
Gestionar la compra i la distribució de material d’oficina de l’RSB.
Donar suport tècnic als processos de serveis generals de l’RSB.

Requisits :
-

Titulació de diplomatura universitària o equivalent, o bé capacitació provada en relació amb l’àmbit funcional
del lloc de treball.

Barem de mèrits específic [apartat 3.1 de les condicions generals]:
a) Per temps treballat al CatSalut i/o CSB, fins a 2 punts.
b) Per experiència en la gestió d’arxius centralitzats, fins a 2 punts.
c) Per coneixements i experiència en les diferents eines d’Administració electrònica, fins a 2 punt.
d) Per experiència en la coordinació dels treballs de la oficina de registre, fins a 1 punt.
e) Per experiència en la compra de material d’oficina, fins a 1 punt
f) Per formació adequada a l’àmbit funcional del lloc de treball, fins a 2 punts.

Òrgan Tècnic de Selecció:
President: Jaume Estany Ricart
Vocal primer titular: Santi Petanàs Tudoras
Vocal segon titular: Carme González Plaza
Secretària titular: Eva Ariete Camacho

(*) Taules retributives 2018

Suplent:
Suplent:
Suplent:
Suplent:

Roser Puig Salsas
Rosa Martorell Giner
David Frigola Castro
Eugènia Domínguez Sensada

