Recursos Humans
Calàbria, 166
08015 Barcelona
Telèfon 93 453 60 05
seleccions@esquerra.cat

Assumpte

Proveïment d’una plaça d’assessor en matèria d’hisenda
pública al grup d’Esquerra Republicana de la Diputació de
Barcelona com a personal eventual

Tipus de feina

Assessorament a grups municipals d’ajuntaments en matèria
d’hisenda local, pressupostos municipals, ordenances fiscals i
de gestió econòmica.
Assessorament específic en organitzar, aprofitar i optimitzar els
recursos humans i econòmics d’un ajuntament
Assessorament en matèria d’hisenda i pressupostos al grup de
diputats/des d’Esquerra Republicana de la Diputació de
Barcelona
Generació d’informes i estudis a l’entorn de les hisendes locals.
Seguiment de les novetats legislatives en matèria d’hisenda
local.
Realització d’accions formatives als electes locals.

Data d’incorporació

Immediata

Requisits

Grau d’economia, ADE o similar.
Coneixement de l’administració local.
Experiència laboral en l’àmbit de les hisendes públiques
Domini d’eines ofimàtiques i analítiques, especialment en
programes de software de fulles de càlcul

Es valorarà

Especialització universitària en hisendes locals o economia
pública

Jornada laboral

Jornada completa en horari partit.

Envieu els vostres currículums, abans del 16 de novembre de 2022, amb referència
ASSESSOR_FINANCES_DIBA, a: seleccions@esquerra.cat

T’informem que, en compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades,
Esquerra Republicana de Catalunya serà el responsable del tractament de les dades personals
facilitades. Aquest tractament, legitimat pel consentiment exprés prestat amb l’enviament del
currículum, té per finalitat realitzar la gestió administrativa dels processos de selecció de
personal. Les dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament
de les dades personals que reconeix l’esmentada norma, pots dirigir un escrit a la persona
Delegada de protecció de dades, enviant un correu a delegatpd@esquerra.cat o a Esquerra
Republicana de Catalunya, Ref. Protecció de dades, carrer Calàbria 166 – 08015 Barcelona.
La informació addicional i detallada sobre protecció de dades es pot consultar a la pàgina web
d’Esquerra Republicana.

