OFERTA DE TREBALL
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de TECNIO), aplega l’experiència de més
de 450 professionals que generen un volum d’ingressos de 36 milions d’euros anuals i dóna
servei a més de 1.000 empreses. Amb instal·lacions a Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola
del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró i Reus i amb una seu a Brasil, participa a 160
grans projectes consorciats d’R+D+i nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i
compta amb 73 patents i 7 spin-off.
El valor afegit que proporciona Eurecat accelera la innovació, elimina la despesa en
infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement
especialitzat a mida de cada empresa.

Web: www.eurecat.org

Eurecat desitja incorporar a la seva Àrea de Consultoria Tecnològica
CONSULTOR PROJECTES TIC
Si el teu perfil professional s’ajusta a la descripció del lloc de treball, et convidem a que
ens facis arribar el teu CV al departament de Recursos Humans: jobs@eurecat.org,
indicant en la teva sol·licitud la referència: CBDCT-IT-99-16

FUNCIONS i RESPONSABILITATS DEL LLOC DE TREBALL







Gestionar i executar les tasques associades als projectes de l’àrea de Consultoria
TIC
Participació en l’elaboració tècnica d’ofertes i propostes
Interlocució i assessorament a les empreses i AAPP participants en els projectes
Conceptualització de projectes tecnològics (entorns web, apps, etc): anàlisi
funcional, disseny arquitectura i stack tecnològic i model de negoci
Prospecció i anàlisi de mercat: tendències tecnològiques, nous models de negoci,
casos d’èxit, etc.
Possibilitat de desplaçaments a nivell nacional i internacional

FORMACIÓ


Enginyer o Grau en Informàtica o Telecomunicacions.

EXPERIÈNCIA i CONEIXEMENTS:





Gestió de projectes tecnològics, principalment sistemes web.
Programació web en entorns LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).
Consultoria tecnològica, execució i gestió de projectes d’innovació tecnològica.
Desitjable:
o Experiència en el desenvolupament de nous productes o serveis tecnològics
o Coneixements de programació en entorns mòbils: iOs i Android
o Coneixements de BBDD i CRM
o Coneixements en solucions de mobilitat i/o consultoria estratègica TIC



Idiomes: Castellà / Català / Anglès: nivell Alt

