
 

 

OFERTA DE TREBALL 
 
 
 
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de TECNIO), aplega l’experiència d’a 
prop  de 600 professionals que generen un volum d’ingressos de 42 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 Unitat de Big Data Analytics 

 

ARQUITECTE DE DADES / ENGINYER SÈNIOR DE DADES 
 
 
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: DBBDA-23-17 

 

FUNCIONS i RESPONSABILITATS DEL LLOC DE TREBALL 
 

 Liderar el disseny, construcció i manteniment de la plataforma de dades de 
l’organització, basada en infraestructura pròpia. 

 Coordinació de les activitats relacionades amb la enginyeria de dades a Eurecat, 
proporcionant suport en decisions de disseny, arquitectura i funcionament. 

 Subjecte expert de la matèria a la unitat, proporcionant consell i orientació quan 
esdevingui necessari. 

 Compartir la experiència i coneixement a traves de xerrades tècniques, articles, 
conferencies i revisions de codi. 

 Participació en projectes, amb clients externs, com a expert de la matèria, centrat en 
activitats de consultoria i suport com a arquitecte/enginyer de dades. 
 

FORMACIÓ 
 

 Enginyer en Informàtica, Matemàtiques, Física, Telecomunicacions o equivalent  
 

EXPERIÈNCIA i CONEIXEMENTS: 
 

 Experiència com a arquitecte de dades o enginyer sènior de dades. 
 Coneixements avançats en tecnologies Big Data com Hadoop, MapReduce, Hive, Pig, 

Spark, Flink, ... 
 Passió per les bases de dades, experiència en SQL (MySQL, PostgreSQL, ...) i NoSQL 

(Hive, Couchbase, Redis, ElasticSearch, Solr, ...) 
 Experiència en l’ús de sistemes intermediaris i de cues com Kafka, RabbitMQ o AWS 

Kinesis. 
 Coneixements avançats d’estructures de dades, data mining aplicat i machine 

learning. 
 Coneixements avançats en sistemes de data warehouse i ETL’s 
 Coneixements avançats en Java, Scala o Python. 
 Bon comunicador, amb experiència en reunions i presentacions tècniques. 

 
 Idiomes: Anglès, Català i Castellà 


