
 
 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

 
Mercabarna es compromet a establir pràctiques que integrin la igualtat de tracte, així com 
a  promoure mesures per aconseguir la igualtat real d'oportunitats entre dones i homes, sense 
discriminar directament o indirectament per raó de gènere.  
 

Denominació del lloc Tècnic/a de Sistemes i Serveis 
Data d’inici del procés 19 de setembre de 2022 
Persones destinatàries de la 
convocatòria 

Qualsevol persona que compleixi el perfil requerit pel lloc de treball 

Jornada de treball Horari flexible de dilluns a divendres 
Modalitat de contractació Contracte Indefinit 
Retribució  Salari Nivell 8 +P.C.L (1r any 29.339,96 € i a partir del 2n any 30.884, 17 €) 

Missió del lloc i funcions En dependència de la Cap de Tecnologies de la Informació, la persona que 
s’incorpori participarà en la definició tecnològica i implementació de 
plataformes i arquitectures gestionant les eines resultants i desenvolupant 
projectes relacionats amb sistemes.   
Les principals funcions seran: 
• Disseny, instal·lació i configuració sistemes Linux en local i en Azure. 

Administració i manteniment.  
• Disseny, instal·lació i configuració sistemes Windows. Administració i 

manteniment.  
• Desenvolupament de projectes relacionats amb sistemes i serveis: recerca 

d’innovacions, proposta, disseny tècnic, redacció de plecs si s’ hi escau i 
seguiment del projecte. 

• Definir i implementar les polítiques de seguretat més adequades pel negoci. 
• Definir tecnològicament plataformes, sistemes i arquitectures, de cara als 

diferents projectes a desenvolupar i implantació dels mateixos, confecció 
de plans de capacitat de recursos dels sistemes i disponibilitat, confecció 
dels plans de continuïtat del servei.  

• Anàlisi, avaluació i control de la seguretat en tots els àmbits de manera 
continuada. 

Perfil professional Enginyeria Informàtica, FP Grau Superior Informàtica o formació similar. 
Valorable experiència en posicions similars. 
Coneixements en: 
• Entorn empresarial: Microsoft i Office 365 
• Servidors: Windows Server 2016 i linux 
• Serveis: Configuració Active Directory 
• Configuracions Tenant Microsoft 
• Es valoraran coneixement en JAVA,  JAVASCRIPT  
• Coneixements en Azure 
• Anglès tècnic 

Sistemàtica de selecció  Els interessats en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a l’adreça 
seleccio@mercabarna.es o a través de la borsa de MercabarnaJobs, Linkedin, 
Infojobs i Feina Activa. També podran formar part del procés aquells 
currículums de la Base de Dades que compleixin els requisits. 

Comitè de selecció Directora d’Organització, Persones i Cultura 
Cap de Tecnologies de la Informació 

Presentació de sol·licituds 2 d’octubre de 2022 
Data de finalització del procés 28 d’octubre de 2022 
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