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The Vall d'Hebron Research 

Institute (VHIR) is a public sector 

institution that promotes and 

develops the research, innovation 

and biosanitary teaching of the 

Vall d’Hebron University Hospital. 

Through the excellence of our 

research, we identify and apply 

new solutions to the health 

problems of society and we 

contribute to spread them around 

the world. 

 

In April 2015, the Vall d’Hebron 

Research Institute (VHIR) obtained 

the recognition of the European 

Commission HR Excellence. 

This recognition proves that VHIR 

endorses the general principles of the 

European Charter for Researchers 

and a Code of Conduct for the 

Recruitment of Researchers 

(Charter & Code).  

Thus, there are no restrictions of 

gender, national origin, race, religion, 

sexual orientation or age and 

candidates with disabilities are 

strongly encouraged to apply. 

Técnic/a Comptabilitat i Facturació 

Unitat de Comptabilitat i Ingressos 

VHIR ofereix una plaça de tècnic en facturació i comptabilitat dins de la unitat de comptabilitat. 

DESCRIPCIÓ    

Educació i titulacions: 

Obligatori: 

 CFGS Aministració Empreses  o Grau  en la branca d’Administració d’empreses o econòmiques  

Experiència i coneixement: 

Obligatori: 

 Experiència mínima de 1 any com a tècnic de facturació de clients en departaments d’administració,  es valorarà 

el coneixement en facturació d’Asajos clínics 

  Experiència directa amb empreses client i comptabilitat  

  Es valorarà positivament experiència prèvia en el sector públic i/o Instituts de Recerca 

  Bon domini de MS office 

  Bon domini català nivel C  

  Nivell anglès advanced.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Desitjable: 

 Bona organització al seu lloc de treball 

  Proactivitat 

 Treball en equip 

 Capacitat d'aprenentatge 

 Orientació al negoci i vocació de servei 

Principals responsabilitats: 

 Facturació d’assajos clínics i convenis de col.laboració 

  Comptabilizació i seguiment de les factures.  

  Gestió de cobraments. 

  Gestió de morositat. 



 

  Seguiment d’incidències amb clients externs i interns de la Institució.  

  Assesorament d’ambit econòmic al personal investigador. 

  Conciliacions bancàries. 

  Gestió i seguiment de projectes 

  Comptabilització de donacions I tramitació de certificats. 

  Revisió económica de convenis de patrocini, asajos clínics… 

 Suport i optimització de la gestió dels ingressos garantint el nivell de qualitat i satisfacció del servei de la Unitat 

Condicions Laborals: 

 Jornada complete: 40h. setmanals 

 Contracte indefinit. 

 Incorporació inmediata 

 Salari brut anual: 24.480,00€ 

Com sol·licitar? 

Els sol·licitants han d’enviar un currículum vitae complet i una carta de presentació amb la referència “Tècnic en 

comptabilitat” a la següent adreça de correu electrònic: seleccio@vhir.org 
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