
 
 
 
 

 
Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 

 

 

Denominació del lloc Responsable d’Integració de Sistemes i Serveis 

Data d’inici del procés 31 d’octubre de 2018 

Destinataris de la convocatòria Qualsevol persona que compleixi el perfil requerit pel lloc de treball 

Jornada de treball Jornada partida amb flexibilitat d’entrada i sortida 

Modalitat de contractació Contracte Indefinit 

Retribució  Salari Nivell 10 +P.C.L (1r any 32.714  € i a partir del 2n any 34.435 €) 

Missió del lloc i funcions En dependència al Cap de Tecnologies de la Informació, la persona que 
s’incorpori s’encarregarà de la definició tecnològica i implementació de 
plataformes, arquitectures sistemes de integració, gestionant les eines 
resultants i desenvolupant projectes relacionats amb sistemes.   
Les principals funcions seran: 

• Definir tecnològicament i gestionar la implementació de plataformes, 

sistemes i arquitectures, de cara als diferents projectes a desenvolupar, 

dels ja existents i la implantació de les eines corresponents. 

• Implantació de sistemes de Integració i gestió dels mateixos.  

• Desenvolupament de projectes relacionats amb sistemes i serveis: recerca 

d’innovacions, proposta, disseny tècnic, redacció de plecs si s’escau i 

seguiment del projecte. 

• Definir i implementar les polítiques de seguretat més adequades pel 

negoci. 

• Confecció dels plans d’arquitectura.  

• Confecció dels plans de capacitat (recursos dels sistemes) i disponibilitat.  

• Confecció dels plans de nivells de servei i continuïtat del servei.  

• Participació en el projecte de digitalització de la companyia. 

Perfil professional Enginyeria Informàtica (tècnica o superior) o formació similar, amb experiència 
mínima de 3 anys en posicions similars. 
Coneixements en: 

• Entorn empresarial: Microsoft i Office 365 

• Anglès tècnic 

• Arquitectures SOA composades per EBS: BUS de Integracions de Servicios 

-Enterprise services bus o IpaaS    

• Llenguatges de programació: JAVA i JAVASCRIPT 

• Servidors: Windows Server 2016 

• Software: Exchange Server 2016 

• Serveis: Configuració Active Directory 

• Webservices 

Sistemàtica de selecció  Els interessats en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a l’adreça 
cv@catalarrhh.es a l’atenció de Lidia Fernández i posar com a referència en 
el missatge: Selecció Mercabarna 

Comitè de selecció Directora de RRHH 
Cap de Tecnologies de la Informació 

Presentació de sol·licituds 11 de novembre de 2018 

Data de finalització del procés 10 de desembre de 2018 

mailto:cv@catalarrhh.es

