
OFERTA DE TREBALL 
	
	
	
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de Tecnio), aplega l’experiència de més 

de 600 professionals i dóna servei a més de 1.000 empreses. R+D aplicat, serveis 

tecnològics, formació d’alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments 

professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites 

i mitjanes empreses de tots els sectors. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la 

innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els 

riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa.  

 

 

Més informació a www.eurecat.org 
 
	
Eurecat desitja incorporar al seu equip de Functional Printing & Embeded 
Devices en Mataró: 

 
	

Enginyer Smart Engineering 
 

	
	
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: FPSEM-03-18. 
 
 
FUNCIONS i RESPONSABILITATS DEL LLOC DE TREBALL 

	
 
- Disseny, fabricació i muntatge de plaques electròniques complexes en substrats rígids 

o flexibles amb sensors per adquisició de dades e integració d’aquestes en altres 
objectes i wearables. 

- Disseny e implementació de sistemes electrònics complexes, centrats en l’adquisició de 
dades de sensors de magnituds físiques i de biosenyals, el control de sistemes, i les 
comunicacions sense fils entre altres. 

- Domini de software de disseny electrònic (Altium o similars). 
- Valorable experiència en desenvolupament d’aplicacions de baix nivell per a 

microprocessadors (firmware) i capacitat de desenvolupament d’aplicacions per a 
testeig en dispositius mòbils (Android, iOS) i d’altres (.NET, Java, SQL, web...). 

- Desitjable lideratge i capacitat d gestió tècnica de projectes de caràcter científic-
tecnològic amb aplicació final. 

	
 
FORMACIÓ 

	
	

- Enginyeria electrònic, telecomunicacions, informàtica o especialitat similar. 
 

	
	
	
	
	
	
	



EXPERIÈNCIA o CONEIXEMENTS 
 
 
- Es valorarà experiència de treball demostrable en l’àmbit d’aplicació al sector industrial 

i privat desenvolupament les funcions mencionades. 
- Valorable experiència en gestió i participació de projectes consorciats. 
- Experiència professional en lloc similar: mínim 3 anys. 

 
 
HABILITATS 

 
 

- Iniciativa i pro activitat. Responsabilitat i autonomia per autogestió de tasques. 
- Capacitats creatives i de generació de coneixement a partir de l’experiència. 
- Capacitats per desenvolupar habilitats en diferents campus científics i tecnològics. 
- Capacitat de treball en equip com a part d’un equip de professionals multidisciplinaris. 
- Capacitat de tracte amb client final o participants en projectes consorciats. 

 
    
IDIOMES 
 

- Anglès, Castellà, Català: Alt (imprescindible) 
 


