
 

 
 

OFERTA LABORAL 
TÈCNIC/A DE DADES  

 

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. 
 
El/la Tècnic/a de Dades serà la persona responsable de la gestió de les dades de 
l’Entitat, a nivell d'emmagatzematge, gestió, representació, etc. i s'encarregarà de 
consensuar la definició de l'estratègia i polítiques de seguretat quant a 
emmagatzematge, gestió, valorització i utilització de les dades.  

 
Requisits: 
 

• Formació Universitària en Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions, 
Matemàtiques, o similars ó experiència convalidable 

• Coneixements en tractament i anàlisi de dades, així com d'aplicacions i bases de 
dades relacionals. Coneixements i experiència en matemàtiques, estadística i 
l'aplicació d'Intel·ligència Artificial a problemes de negoci. 

• Experiència en posicions en analítica de dades professional com a integrant de 
l’equip o responsable.. 

• Es requereix també nivell mig d’anglès. Haver treballat projectes amb metodologies 
àgils. Coneixements de PHP i BBDD MySQL i Postgres (o bases de dades 
relacionals). Coneixements en llenguatge de programació estadística, preferible R o 
en Phyton en temes estadístics. 

 
 
Principals funcions: 
 

En dependència de la Direcció d’Àrea, desenvoluparà les següents tasques: 

• Desenvolupar l'estratègia general de gestió de dades en l'Entitat, aportant el full de 
ruta per a l'administració de dades del negoci, en col·laboració amb el responsable 
del departament 

• En col·laboració amb l’àrea d’anàlisi, desenvolupar, coordinar i implementar 
estratègies que recolzin els plans de desenvolupament del negoci. 

• Ajudar a desenvolupar de noves capacitats d'anàlisis de dades en l'Entitat i gestionar 
l'anàlisi de dades integrals 

• Assegurar que les dades estan preparades per identificar noves oportunitats per part 
d’altres departaments basades en l’anàlisi de dades existents i prendre decisions 

• Procurar que les dades i la informació siguin accessibles per a tots els departaments 
i el personal de tota l'empresa, adaptant-se a les prioritats i necessitats de l'Entitat. 

• Regular i supervisar com l’Entitat captura, manté i presenta dades i informació a 
nivell global per a mesurar el rendiment de cada departament 

• Administrar el cicle de vida de les dades i la informació per a complir amb els requisits 
de l'Entitat. 



 

• Determinar la millor manera d'aprofitar els actius de dades que recolzen l'estratègia 
de l'entitat i de cada departament 

• Impulsar totes les iniciatives d'anàlisis i intel·ligència comercial (segmentació, 
analítica predictiva, etc.) 

• Promoure l'ús de tendències i noves tecnologies d'administració de dades. 

• Donar suport a l’hora d’implementar estratègies relacionades amb les dades que 
recolzin els plans de desenvolupament del negoci i capturin noves oportunitats 
 

 

Es valorarà: 

 
• Experiència i implicació en l’àmbit associatiu català. 
• Ser soci/a de l’entitat 
 
Condicions laborals 
• Contracte temporal amb opció a indefinit 
• Jornada completa 
• Sou segons la taula salarial de l’entitat 
• Incorporació immediata 
• Lloc de treball: seu nacional 
 

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 31 de gener de 

2022. 
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