
 

 

OFERTA LABORAL 
 

TÈCNIC/A SUPORT DE CRM I 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. 

 
Missió del lloc de treball 
Donar suport a la gestió de les dades de l’Entitat, a nivell d'emmagatzematge, gestió, 

representació, valorització i utilització de les dades.  

 
Perfil 
Cerquem una persona creativa, dinàmica i amb iniciativa, polivalent, amb capacitat de 
treball autònom i de treball en equip. 
. 
 
Requisits  

• Formació Universitària en Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions, 
Matemàtiques, o cicle superior o experiència similars. 

• Coneixements de Bases de dades relacionals, de Fulls de càlcul tipus Excels per 
la gestió de dades i d’algun Llenguatge de programació d'ús generalista. 

• Domini de les llengües catalana, castellana i anglesa. 
 

 
Principals funcions 

• Donar suport l’eina corporativa de CRM (Customer Relationship Management), 
tant en la part administrativa, com operativa. 

• Participar en les decisions en la evolució de l’ecosistema de les dades i molt 
concretament en les del CRM. 

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

• Donar suport a usuaris intern en les possibles incidències. 

• Treballar amb proveïdors externs i en equip. 
 

Es valorarà 

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

• L'experiència amb l’ús d’eines tipus suiteCRM, civiCRM o altres CRMs. 

• Coneixements de BBDD Relacional o NoSQL. 

• Coneixements de llenguatges de programació r, javascript, php, go, rust, etc. 

• Experiència i implicació en l’àmbit associatiu català. 

• Projectes oberts a Github, Gitlab, etc. 



 

 
Treballar a Òmnium Cultural és 

• Formar part de l’associació sense ànim de lucre cívic-cultural consolidada i en 
creixement més important als Països Catalans i d’Europa. 

• Treballar per projectes que reforcin els principals eixos de l’Entitat, com son la 
llengua, la cohesió social, la cultura i la defensa dels drets civils i polítics. En 
definitiva treballar pel País. 

• Col·laborar en un entorn jove i dinàmic, on els reptes continus formen part de l’àmbit 
de treball de l’Entitat. 

• Formar part d’una entitat compromesa amb la sostenibilitat i la igualtat d’oportunitats 
en el treball, sense discriminació per raó de gènere, religió, ... 

 
 
Oferim 

• Contractació estable en pràctiques, a jornada completa. 

• Jornada de treball flexible amb combinació de presencialitat i treball a distància. 

• Sou segons la taula salarial de l’Entitat 

• Lloc de treball a Barcelona, seu nacional de l’Entitat. 

• Incorporació immediata. 
 
 

Les persones interessades han d’enviar el currículum i una breu carta de presentació a 

través del portal web https://www.omnium.cat/ca/qui-som/treballa-amb-nosaltres/. 

 

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

