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COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL D’ANALISTA 

Ref. BET/0219 
 

Característiques del lloc de treball 

- Jornada: 1654 hores/anuals. 

- Horari: De 8:00 a 15:00h i un dia a la setmana de 8:00 a 18:30h.  

- Contracte: Temporal. 

Requisits del lloc de treball 

Titulació 

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació, Enginyeria Informàtica o 

equivalent en anteriors sistemes educatius. 

Experiència 

Preferentment, experiència mínima de 2 anys realitzant tasques de desenvolupament web; 

experiència en programació amb HTML5, CSS3, Javascript i programació orientada a objectes; 

coneixements en SAPUI5 o en el seu defecte AngularJS, React, Vue.js; domini en disseny gràfic 

d’interfícies web. 

Idiomes 

Català: Nivell C. Els ocupants del lloc que no compleixin aquest requisit, hauran de 

comprometre’s a assolir el nivell requerit en el perfil. 

Anglès tècnic: Nivell mig o superior (llegit / escrit). 

Competències 

Orientació a l’assoliment, orientació al client, treball en equip, comprensió interpersonal, 

adquisició, utilització i transmissió de coneixements, comunicació assertiva i resolució de 

conflictes. 
 

 

Es valorarà pel lloc de treball 

- Formació tècnica relacionada amb el lloc de treball 

- Formació en el desenvolupament de competències personals relacionades amb el lloc de 

treball 

- Formació complementària relacionada amb el lloc de treball (Metodologia LEAN, Prevenció 

de Riscos Laborals (Equips de Primera Intervenció, PVD, ...) 

- Coneixements del sector sanitari 
 

Procediment de selecció 

En una entrevista personal es valorarà l’adequació dels candidats/ates a les característiques 

del lloc de treball, en funció del currículum i de les competències requerides. 
 

Sol·licituds 

Les persones interessades hauran de presentar la següent documentació a l’adreça de correu 

electrònic seleccio@sanitatintegral.org, indicant a l’assumpte la referència: BET/0219 i el mitjà 

on han vist l’anunci:  

 Currículum vitae 

 Acreditació de la titulació requerida 

 Declaració de compatibilitat per poder exercir les funcions en el CSI (només en cas de 

prestar serveis en l’àmbit sanitari públic). 
 

Termini de presentació de candidatures 

Fins les 14:00 hores del dia 6 de març de 2019 
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