Vacant 01/2022
CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL
A LA UNITAT DE GEOSTART

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:
•
•
•
•
•

•
•

Places: 1.
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona.
Categoria: Tècnic/a Superior 2, Nivell A2.
Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals.
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.
Vinculació: Contracte d’Interinitat per excedència.

TASQUES:
En dependència del/la Cap d’Unitat de Geostart i sota la seva supervisió, s’integrarà en un equip
multidisciplinari on es responsabilitzarà de:
•
•
•
•

Desenvolupar eines/aplicacions per a facilitar l’ús dels productes de l’ICGC.
Investigar i testejar noves tecnologies per aplicar en el desenvolupament
d’eines/aplicacions internes/externes de l’ICGC.
Donar suport als usuaris, tan intern com externs.
Donar formació als usuaris externs de les noves eines i tecnologies que desenvolupem.

PERFIL:
Imprescindibles
•

Titulat/da superior universitària o cursant el darrer curs. En aquest darrer cas haurà de
tenir aprovats 3 cursos complets i ha d’existir el compromís formal d’acabar la carrera
en 1 any. Mentre duri aquesta situació, la seva assignació provisional serà el nivell B1,
passant a la categoria corresponent A2 de forma automàtica en obtenir la titulació
requerida a la vacant.
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•
•
•

Experiència demostrable en programació per entorns web.
Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció General
de Política lingüística, o l’equivalent.
Bon nivell d’anglès a nivell de conversa i tècnic. Mínim requerit B2 (En cas de no aportar
acreditació oficial es realitzarà una prova de nivell).

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:
•
•
•

Persona amb autonomia tècnica i alt nivell d’exigència en la qualitat dels continguts i
dels aspectes formals dels treballs a realitzar i en els terminis de realització.
Capacitats i habilitats de treball en equip i en les relacions personals.
Actitud emprenedora.

Competències específiques:
•
•

•
•

Coneixements sòlids en l’àmbit de la geoinformació i els sistemes d’informació
geogràfica.
Experiència demostrable com a desenvolupador full-stack:
a. En àmbit web (frontend), experiència en Javascript i entorns reactius,
preferiblement Svelte, però també es valorarà altres, tipus React, Vue o Angular.
b. En àmbit servidor (backend) , experiència amb NodeJS, també es valorarà JAVA
i /o Python.
c. En àmbit de bases de dades, experiència amb PostgreSQL/PostGIS.
Experiència demostrable amb llibreries javascript de mapes: preferiblement
MapboxGL.js i/o MapLibreGL.js, però també és valorarà altres com Leaflet o
OpenLayers.
Coneixements bàsics de SIG d’escriptori tipus QGIS i/o ArcGIS.

Barcelona, 27 de gener de 2022

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

La Comissió de Selecció declara deserta aquesta vacant perquè es procedirà a modificar el perfil
i a publicar una nova convocatòria.

Estat del procés de selecció: Tancat
Candidatura seleccionada: Vacant deserta

Barcelona, 3 de maig de 2022

