
 

 
 

OFERTA LABORAL 
TÈCNIC/A DE SISTEMES D’INFORMACIÓ (CIO) 

 

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. 
 
 
La persona responsable dels sistemes i de les tecnologies de la informació 
s’encarregarà d'identificar i proveir les tecnologies necessàries perquè els processos de 
l'entitat funcionin. Serà el principal nexe d'unió entre l'estratègia de l'entitat i les 
tecnologies que han de permetre augmentar el posicionament i rendiment de la mateixa. 
 

Requisits: 
 

• Estudis de CFGS i/o grau en Enginyeria Informàtica o Enginyeria de les 
Telecomunicacions; graus i màsters de desenvolupament i anàlisi d'aplicacions i de 
programari, i de tecnologies de la informació i de les comunicacions; així com del 
Màster de disseny i administració de bases de dades i xarxes.  

• Experiència superior a 2 anys com a integrant d’equips de desenvolupament o IT. 

• Es requereix també nivell alt d’anglès, certificacions que habilitin per liderar projectes 
amb metodologies àgils, com SCRUM o ITIL. 

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

• Assegurar que els recursos tecnològics de l’Entitat estan optimitzats a nivell de 
rendiment 

• Coordinar als professionals de les subàrees de Sistemes. 

• Elaborar plans estratègics anuals i plurianuals que defineixin les necessitats en 
matèria tecnològica, aconsellant quines inversions realitzar en funció del ROI. 

• Preparar, presentar i fer seguiment del pressupost aprovat per a TIC. 

• Establir protocols i bones pràctiques en l'ús dels equips IT. 

• Avaluar les ofertes de servei dels proveïdors externs i liderar la negociació i la 
comunicació amb ells. 

• Estar al dia sobre noves eines i processos i considerar la seva incorporació dins de 
l'organització. 

• Implantar mesures de ciberseguretat que garanteixin l'adequada protecció de les 
dades sensibles de l’entitat i el seu seguiment en el dia a dia 

• Suggerir vies de transformació digital. 
 
 
 
 
 



 

Es valorarà: 
 
• Coneixements de gestió de projectes, ciberseguretat i implantació de processos per 

la seguretat. 
• 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. 

 

 

https://www.omnium.cat/ca/qui-som/treballa-amb-nosaltres/

