
 

 
 

OFERTA LABORAL 
TÈCNIC DE SISTEMES / TECNOLOGIA D’INFORMACIÓ I 

COMUNICACIONS 

 

Òmnium Cultural, entitat que treballa per a la promoció de la llengua i la cultura 
catalanes, la cohesió social i la defensa dels drets nacionals de Catalunya, cerca una 
persona per incorporar-la al seu equip professional, en l’àrea de Tecnologia. 
 
Perfil  
 

Requisits: 
 

• Estudis de CFGS i/o grau en Enginyeria Informàtica o Enginyeria de les 
Telecomunicacions; interessant haver cursat màsters de desenvolupament i anàlisi 
d'aplicacions i de programari, i de tecnologies de la informació i de les 
comunicacions; així com el màster de disseny i administració de bases de dades i 
xarxes.  

• Experiència superior a 2 anys com a integrant d’equips de desenvolupament o IT. 

• Anglès per estar al dia de com evoluciona el sector. Es valora haver treballat 
metodologies àgils, com SCRUM o ITIL. 

 
 
Principals funcions: 
 
Reportant al cap de l’àrea, es responsabilitzarà dels sistemes i de les tecnologies de la 
informació, identificant tecnologies necessàries perquè els processos de l'Entitat 
funcionin. Ha de facilitar que les tecnologies augmentin el posicionament i rendiment de 
l’Entitat, alineant-se amb l’estratègia  
 

• Assegurar que els recursos tecnològics de l’Entitat estan optimitzats a nivell de 
rendiment 

• Realitzar el manteniment d’equips i suport en col·laboració amb proveïdors externs  

• Optimitzar l’ús de software i altres sistemes. A més de la seva instal·lació, 
configuració i actualització. Gestionar i assignar comptes i recursos dels usuaris 

• Assegurar la privacitat i seguretat dels sistemes dels usuaris de l’Entitat, per poder 
estar sempre a disposició  

• Establir protocols i bones practiques en els usos dels equips IT  

• Valorar i avaluar les necessitats informàtiques, així com possibles proveïdors per 
donar resposta, juntament amb la gestió del pressupost  

• Preparar, presentar i fer seguiment del pressupost aprovat per a TIC. 

• Coordinar als professionals de les subàrees de Sistemes i de proveïdors externs i 
liderar la comunicació amb ells 

• Establir protocols i bones pràctiques en l'ús dels equips IT. 

• Estar al dia sobre noves eines i processos i considerar la seva incorporació dins de 
l'organització. Suggerir vies de transformació digital. 
 



 

• Assessorament tècnic a totes les parts 

• Implantar mesures de ciberseguretat que garanteixin l'adequada protecció de les 
dades sensibles de l’entitat i el seu seguiment en el dia a dia 

 
 
Es valorarà: 
 
• Coneixements de gestió de projectes, ciberseguretat i implantació de processos per 

la seguretat. 
• Experiència i implicació en l’àmbit associatiu català. 
• Ser soci/a de l’entitat 
 
Condicions laborals 
• Contracte amb orientació a indefinit  
• Jornada completa 
• Sou segons la taula salarial de l’entitat 
• Incorporació immediata 
• Lloc de treball, seu nacional 
 

Les persones interessades han d’enviar el currículum a info@bcnconsultores.com 

abans del 7 d’abril de gener de 2022. 
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