AG210603- RECEPCIONISTA AMB
COMPTABILITAT (PROGRAMA 30 PLUS)
Perfil: Administratiu/va
Categoria: Serveis a les empreses i entitats \ Gestió

ADRESS
Adreça: 17410 SILS

DESCRIPCIÓ
Assessoria d'empreses que presta serveis a les poblacions de Sils, Vidreres i Maçanet de la Selva, precisa incorporar
RECEPCIONISTA amb coneixements de comptabilitat al seu equip de treball.
Condicions laborals:
- Contracte: incialment contracte temporal de 6 mesos, tot i que es tracta d'una posició estable si hi encaix amb la
persona.
- Horari: jornada de 25h setmanals en horari de dilluns a divendres de 9h a 14h
- Salari: 600-800€ bruts mensuals.

TASQUES
Les responsabilitats principals del lloc de treball seran:
- Recepció, atenció de clients telefònicament i presencialment
- Control d'agendes
- Confeccio de pressupostos i facturació
- Tasques de suport a comptabilitat
- Altres tasques de suport administratiu

REQUISITS MINIMS
Requisits imprescindibles:
- Formació relacionada amb Administració
- Domini d'eines d'ofimàtica (excel, word, correu, bbdd)
- Experiència prèvia en posició similar i coneixements de comptabilitat
- Domini de català i castellà parlat i escrit
- Disposar de carnet B
Aquesta oferta està vinculada al Programa 30 Plus, i els candidats han de complir amb els següents requisits:
Ser major de 30 anys
Estar aturats i inscrits com a Demandants d'Ocupació a la Oficina de Treball del SOC
Ser resident a un dels següents municipis de la selva: Municipis d'Amer, Anglès, Arbúcies, Breda, Brunyola i Sant
Martí Sapresa, Caldes de Malavella, la Cellera de Ter, Fogars de la Selva, Hostalric, Lloret de Mar, Maçanet de la
Selva, Massanes, Osor, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Hilari Sacalm, Sant Julià
del Llor i Bonmatí, Santa Coloma de Farners, Sils, Susqueda, Tossa de Mar, Vidreres.

REQUISITS DESITJATS
Requisits valorables:
- Coneixement a nivell conversa en anglès i francès.
- Experiència en tasques de comptabilitat
Pensem en una persona que li agradi el tracte amb el client, serà la primera cara visible de l'empresa i qui derivarà les
consultes dels clients. Algú que vulgui incorporar-se a un equip jove i en creixement, amb ganes d'aportar al projecte.
Amb capacitat organitazanitzativa i atenció al detall, orientada a la satisfacció del client i que es pugui integrar a l'equip i
un ambient de treball dinàmic.

ALTRES REQUISITS
Llicències i permisos: Vehicles - B

HABILITATS
Correu electrònic
Fulls de càlcul (Excel)
Processador de textos (Word)

IDIOMES
Català
Espanyol

