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La Fundació Privada Vallés Oriental, entitat sense ànim de lucre que té com a objecte l’atenció a persones amb 
discapacitat intel·lectual en l’àmbit de Catalunya, amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida i vetllar 
perquè els seus drets com a persones siguin respectats, precisa incorporar a la seva estructura: 
 

ADMINISTRATIU_VA LABORAL 
Contracte de relleu per jubilació parcial 

 

RESPONSABILITATS És el professional responsable de la GESTIÓ ADMINISTRATIVA de les relacions 
laborals en l'FVO dins el marc legal existent. Els seus coneixements actualitzats de la 
legislació vigent en matèria laboral el capaciten per assessorar l'organització i 
resoldre CONSULTES LABORALS dels treballadors. 

FUNCIONS - Preparació documentació de benvinguda per les noves incorporacions. 
- Tramitació dels contractes de treball, pròrrogues i variacions. 
- Tramitació dels moviments d’afiliació, cotització i processos d’IT 
- Càlcul de finiquits i tramitació certificats d’empresa 
- Tramitació de situacions de risc embaràs, maternitat, pagament directe INSS, etc.  
- Tramitació de partes d’accident laboral, via Cont@.  
- Digitalització i arxiu de la documentació. 
- Recerca de novetats legislatives en l’àmbit laboral. 
- Assessorament en consultes laborals als professionals de l’FVO. 
- Registres mensuals de jornada. 
- Mecanització de permisos d’absentisme. 
- Suport en qualsevol altra tasca administrativa del departament.  

FORMACIÓ 
REQUERIDA 

CFGS Administració i Gestió 
Grau en Relacions Laborals o similar 

EXPERIENCIA Experiència mínima de 2 anys en lloc similar, gestionant l'administració de plantilles 
de +200 treballadors. 

APTITUDS 
PERSONALS 

Orientació a l'assoliment, planificació i organització, iniciativa, treball en equip, 
pensament analític, flexibilitat. Discreció, transparència i compromís. 

REQUISITS 
- El candidat/a haurà d’estar apuntat/da al SOC com a demandant d’ocupació. 
Només podran optar els treballadors amb contracte temporal o sense ocupació 
laboral actual. La normativa vigent no permet formalitzar contracte de relleu amb 
treballadors que actualment tinguin contracte indefinit. 

- Domini del procés de càlcul, cotització i fiscalitat de la nòmina. 

- Domini de les aplicacions informàtiques relacionades amb la gestió laboral 
(imprescindible A3NOM) 

- Experiència en resolució de consultes laborals. 

- Formació específica / experiència en departaments de recursos humans d'enfoc 
generalista. Coneixements de Prevenció de Riscos Laborals 

- Cal tenir autonomia de transport per arribar al centre de treball (no hi arriba 
transport públic) 

CONTRACTE Contracte de relleu vinculat a la jubilació parcial 

JORNADA 852 h/any (50% sobre jornada completa s/Conveni Tallers) 

HORARI 20h setmanals en horari de matins 

SALARI 12.000€ bruts anuals (857,14€ bruts x 14 pagues) 

 
Les persones interessades han d’enviar el seu currículum abans del 22.09.2020 a:  

recursoshumans@fvo.cat 
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