FULL STACK DEVELOPER
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.
L’àrea de Tecnologia té la missió de contribuir en el desenvolupament dels processos
operatius i de suport a l’Entitat, col·laborant així amb la satisfacció dels clients interns i externs
(projectes i campanyes de l’Entitat).
Perfil
Persona metòdica, rigorosa i planificada, amb pensament analític, orientació a resultats,
creativa i innovadora; amb habilitats comunicatives i socials, empàtica, assertiva i pacient,
amb capacitat de gestionar l’estrès i la pressió i amb capacitat de treballar en equip.
Principals funcions:
En dependència del Responsable de l’àrea de Tecnologia, les seves funcions i
responsabilitats seran les següents:
●
●

●
●
●
●

●

Servidor, xarxa i entorn d’allotjament. Fer servir un sistema de control de versions
(CMVC), dominar l’emmagatzematge en núvol i administrar els recursos de la xarxa.
Modelatge de dades. Crear un model relacional normalitzat, claus externes, taules de
recerca, índexs, vistes, etc. També ha de conèixer les bases de dades no relacionals
(NoSQL). Fer l’explotació de dades de l’entitat.
Lògica de programació. Desenvolupar aplicacions back-end.
API / MVC. Desenvolupar l’arquitectura del lloc web de la interfície.
Disseny de la interfície. Dissenyar interfícies d’usuari i elements font-end.
Entendre què necessiten tant el client intern com les necessitats de l’Entitat. per poder
adaptar l’aplicació per a satisfer l’usuari respectant el funcionament de l’empresa.
Desenvolupar eines a mida en entorn web.
Altres tasques: escriure proves unitàries de qualitat, comprendre els processos de
construcció d’una aplicació i estar al cas dels problemes de ciberseguretat. Donar
suport tecnològic a projectes de l’entitat.

Requisits
●
●
●
●

Formació: FP o Enginyeria tècnica de la família de la informàtica i/o
telecomunicacions.
Experiència professional de com a mínim 1-2 anys en posició similar.
Domini llenguatges i framekworks front end: HTML, CSS i JavaScript.
Domini llenguatges i framekworks back end: PHP, Java

●

●
●
●

Domini de llenguatges de programació de processador dorsal (back-end): PHP, Ruby,
Python o Java, marcs de treball (frameworks) com ara Symfony i Angular, o entorns
com ara js i React.js.
Domini desenvolupament aplicacions web/patrons d’arquitectura: API i/o MVC
Domini de BBDD NoSQL
Idiomes: domini de les llengües catalana, castellana i anglesa.

Es valorarà:
●
●
●
●
●
●

Estar familiaritzat amb diferents llenguatges i marcs de programació: Servidors, Bases
de dades, Xarxes, Allotjament, APIs, ...
Coneixements en BBDD SQL
Estar familiaritzat amb software de gestió de projectes (Jira,...)
Coneixements en Business Intelligence
Coneixements en funcions Lambda
Pertànyer a l’Entitat com a soci/a i/o voluntari/a

Condicions laborals
● Contracte eventual de 6 mesos amb possibilitat de conversió en indefinit.
● Jornada completa
● Sou segons la taula salarial de l’entitat
● Incorporació immediata
● Centre de treball: Seu Nacional (Barcelona)
Les persones interessades han d’enviar el currículum i una breu carta de presentació a
https://www.omnium.cat/ca/qui-som/treballa-amb-nosaltres/ abans del 18 de juny de 2021.

