Convocatòria d’una plaça d’analista informàtic/a
L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça d’analista informàtic/a perquè s’incorpori a l’estructura del Servei
d’Informàtica d’aquesta institució.
La funció principal del lloc de treball consisteix a coordinar la realització de projectes informàtics i assegurar el nivell de
qualitat exigible per als serveis resultants d’aquests projectes i altres de ja existents, amb la finalitat de satisfer i donar
suport a les necessitats tecnològiques dels diferents departaments i serveis de l’IEC.
Responsabilitats :
 Recollir i documentar les necessitats dels usuaris amb l’objectiu d’identificar i avaluar solucions tecnològiques
que les satisfacin i participar en la selecció de la més idònia.
 Analitzar des del punt de vista funcional els requeriments dels usuaris i preveure els recursos necessaris, el cost
econòmic i la planificació, amb vista a generar la documentació de projecte útil per a la fase de construcció.
 Coordinar el desenvolupament de projectes informàtics (recursos humans, proveïdors…) per a garantir el
compliment de les fites previstes.
 Atendre i donar suport als usuaris en les consultes i els suggeriments relatius als serveis en explotació.
 Assegurar el nivell de qualitat d’aquests serveis pel que fa al manteniment evolutiu i correctiu d’aquests.
Requisits:
 Estar en possessió del títol de grau en enginyeria, preferentment informàtica.
 Haver obtingut el certificat de nivell de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya (antic nivell C de la
Junta Permanent de Català) i/o acreditar-ne un bon nivell, tant escrit com parlat.
 Acreditar, com a mínim, tres anys d’experiència contrastada en:
— Direcció de projectes informàtics.
— Metodologies de gestió i desenvolupament de projectes.
— Definició de requeriments i anàlisi funcional de noves solucions tecnològiques.
— Gestió del manteniment correctiu i evolutiu.
— Coordinació i supervisió d’equips de desenvolupament.
— Gestió de la qualitat en els serveis informàtics.
 Acreditar un bon nivell d’anglès, equivalent al first certificate o al B2 del Marc europeu comú de referència per
a les llengües.
 Ser proactiu i tenir la capacitat de treballar en equip i d’assumir responsabilitats.
Mèrits:
 Tenir coneixements dels entorns de desenvolupament de Microsoft.
 Tenir coneixements de bases de dades de SQL Server i Oracle.
En el marc del procés de selecció, l’IEC pot requerir l’acreditació documental dels requisits i mèrits al·legats pels
candidats.
La jornada laboral és de 37,5 hores setmanals, amb horari flexible segons les necessitats, i la retribució és negociable
d’acord amb el currículum que s’acrediti.
Les persones interessades han d’enviar el curriculum vitae, per correu electrònic, al Servei de Recursos Humans de
l’Institut d’Estudis Catalans (recursos.humans@iec.cat), i han d’indicar en el correu la referència AI/01.
Barcelona, 28 de maig de 2020
Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de
la gestió de la present convocatòria. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i seran destruïdes de manera automàtica al cap de cinc anys. Per a
més informació, podeu adreçar-vos a la nostra Política de Privacitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el
tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu
electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.

