Vacant 18/2020
CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR UNA PLAÇA
A L’ÀREA D’INNOVACIÓ I ESTRATÈGIA DIGITAL

TASQUES:
•

Administració del CMS corporatiu.

•

Disseny, generació, programació, maquetació i manteniment d’objectes web.

•

Avaluació tecnològica, implementació i manteniment de projectes web específics.

PERFIL:
Imprescindibles
•

Enginyeria Superior en Informàtica.

•

Experiència en l’administració de gestors de continguts.

•

Experiència en programació per entorns web i/o aplicacions mòbils.

•

Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana (nivell C1). Es realitzarà
una prova de català si no es disposa de certificació de nivell C.

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:
•

Persona amb autonomia tècnica i alt nivell d’exigència en la qualitat dels treballs a
realitzar i en els terminis de realització.

•

Capacitats i habilitats de treball en equip i en relacions personals.

•

Actitud emprenedora.

Competències específiques:
•

Administració, manteniment i explotació de gestors de continguts: Drupal,
eZPublish, ...

•

Administració i manteniment d’entorns web: servidors web (linux, windows), bases
de dades (mysql, oracle...), serveis d’integració continua, versionat, ...
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•

Programació web en diferents llenguatges: HTML+CSS, PHP, JS, JQUERY,
PYTHON, ...

•

Coneixements en SEO, UX, UI, seguretat informàtica, analítica web i estàndards
W3C i d’accessibilitat.

•

Coneixements de disseny gràfic, multimèdia, ...

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:
•
•
•
•
•

•

Places: 1.
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona.
Categoria: Tècnic/a Superior 2, Nivell A2. Es respectarà la categoria d’origen
sempre i quan sigui de la categoria de Tècnic/a Superior.
Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals. Es respectarà el tipus de jornada
d’origen.
Horari: L'horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada
del personal de cinc hores, de les 9:00 a les 14:00 hores, de dilluns a divendres. El
temps restant de jornada diària, es realitza de dilluns a divendres entre les 7:30 i
les 19:30 hores, supeditat a les necessitats del servei i organitzatives.
Incorporació: Immediata.

Barcelona, 30 de novembre de 2020

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

A la convocatòria interna només hem rebut 1 candidatura que reunia tots els requisits
imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom):

•

GBA

Les valoracions de la candidatura han estat:

Candidatura

GBA

Valoració
competències
específiques

28,00

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionada: Araceli González Bolaño

Barcelona, 11 de desembre de 2020

Valoració
competències
genèriques

TOTAL

58,00

86,00

