
 

                             

 4556 Digital Marketing 

 4557 Software Architect - ATOS WORLDLINE 

 4558 Android Developer - ATOS WORLDLINE 

 4559 J2ee Developer - ATOS WORLDLINE 

 4560 Ux & Design Consultant - ATOS WORLDLINE 

 4561 QA/ Test Engineer - ATOS WORLDLINE 

 4562 Director Tècnic – GEENI INTEGRAL 

 4565 Engine Calibration Engineers - ALTRAN 

 4566 Enginyer Electrònic Validació - ALTRAN 

 4567 Senior Proyectista/Product engineer CATIA v5 - ALTRAN 

 4568 Desenvolupadors/es Android - ALTRAN 

 4576  Tècnic projectes d’automatització i control en l’entorn de les infraestructures - ZEMSANIA 

 4577 Consultor de negoci solucions digital business software- ZEMSANIA 

 4578 Responsable projectes d’automatització i control en l’entorn d’ infraestructures- ZEMSANIA 

 4581 PHP Html5 Developer - IOMANDO 

 

 

 

    

    
 

Treball 

MARKET PLACE #bcntreball 

Sector Smart City 

 

Presenta la teva candidatura a: 

   

                           

                           



 

                             

 

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4556 
             

                      

NOM COMERCIAL 

 

SECTOR / ACTIVITAT E-commerce sector aparcament 

NOM PERFIL CERCAT Digital Marketing  
NOMBRE DE 
VACANTS 

1 

FUNCIONS I TASQUES 

Necessitem a algú que lideri tècnicament la implementació, seguiment i 
optimització de la nostra estratègia de captació tant a web com mobile. 
Comptarà amb el recolzament dels nostres dissenyadors i responsable de 
SEO y SEM. Requeriments:  
Track record demostrable en implementació d’estratègies SEO i SEM web i 
MOBILE  
Capacitat analítica en l’ús d’eines com Google Analitics, flurry, appsflyer. 
 

  

FORMACIÓ REGLADA Universitària (Màrqueting, Publicitat o similar)   

FORMACIÓ COMPLEMÈNTÀRIA En disseny, en Business.    

EXPERIÈNCIA 1-3 anys   

IDIOMES Castellà, Anglès   

INFORMÀTICA MS Excel, Ms Word, Trello, Google Drive, Slack, Dropbox 

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESENVOLUPADES 

Autonomia, visió estratègica, orientació a l’assoliment, habilitats 
comunicatives 

  

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Temporal (6 mesos de prova) + possibilitat d’indefinit si la persona encaixa en el lloc  

DURADA  PREVISTA Indefinit       

JORNADA Completa 
DATA  
D’INCORPORACIÓ 

1/1/15 

RETRIBUCIÓ 2.000€/mes 

 

                       
ÍNDEX 

    

    



 

                             

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4557 
             

                      

NOM  COMERCIAL Worldline – Tempos 21 

SECTOR / ACTIVITAT Empresa multinacional i líder a Europa en serveis transaccionals i pagaments 

NOM DEL PERFIL CERCAT Software Architect 
NOMBRE  DE 
VACANTS 

1 

FUNCIONS I TASQUES 

Es tracta d’ una posició d’ Arquitecte Software per a liderar l’àrea de 
desenvolupament software servidor i HTML5 de Tempos 21. 

 Liderar la definició de metodologies de desenvolupament i la 
implantació d’integració continua 

 Definir l’arquitectura i tecnologies per a desenvolupar les APIs que 
seran consumides pels dispositius mòbils 

 Definir l’arquitectura i  tecnologies per a desenvolupar les web que 
administren els projectes sobre tecnologies mòbils 

 Ser el referent per als desenvolupadors juniors 

 Supervisar i validar les arquitectures dels projectes 

 Code reviews 

 Col·laborar en el desenvolupament de software d’aquells projectes 
que es consideren estratègics 

  

FORMACIÓ REGLADA Enginyeria Informàtica   

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA No especificada   

EXPERIENCIA Més de 7 anys en J2EE 
 

IDIOMES Anglès a nivell conversa   

INFORMÁTICA 

 Hibernate 

 Spring 

 Struts 

 ZK 

 Javascript 

 SQL 

 Maven  

 JUnit 

 Apache/Tomcat 

 Anglès a nivell conversa 

 REST frameworks 

 Patrons de software 

 Anàlisi i disseny tècnic 

Desitjable coneixements en: Gradle, Jenkins, SonarQube, Android, Scrum i Git 

    



 

                             

 

 

COMPETENCIES PERSONALS 
MÉS DESESENVOLUPADES 

 Busquem una persona molt proactiva, capaç de treballar de 
forma autònoma sense la constant supervisió dels caps. 

 Busquem una persona amb experiència en tot el cicle de vida 
del software, en millorar la productivitat i la qualitat del 
desenvolupament de software. 

 Molt important que sigui una persona inquieta, interessada en 
noves tecnologies com Scala, Cassandra, Bootstrap i altres 
que poc a poc es van incorporant a les empreses.  

 Molt interessat pel desenvolupament de codi net que permeti 
desenvolupar projectes mantenibles a mig i llarg termini. 

 

  

  

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS DE CONTRACTE Indefinit 

DURADA PREVISTA Indefinida       

JORNADA 

Hivern: L-J 8:30 a 18:30 (1h per dinar) 
V 8:30 a 14:30 
Estiu: L-V 8 a 15 
 

DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ Segons vàlua 

  

 

                       
ÍNDEX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4558 
             

                      

NOM COMERCIAL Worldline – Tempos 21 

SECTOR / ACTIVITAT Empresa multinacional i líder a Europa en serveis transaccionals i pagaments 

NOM PERFIL CERCAT ANDROID DEVELOPER 
NOMBRE DE 
VACANTS 

1 

FUNCIONS I TASQUES 

Busquem un Analista Programador Android per a incorporar-se a l’àrea d’ 
Android de Tempos 21. Principals tasques seran: 

 Desenvolupar les aplicacions Android per a smartphones i tablets 

 Col·laborar en la definició de l’arquitectura de les aplicacions junt amb 
els responsables de l’àrea 

 Col·laborar amb l’àrea de UX i Disseny en la definició de les interfaces 
d’usuari de les aplicacions 

 Participar en la definició de les metodologies de l’àrea i en les tasques 
d’integració continua 

 

  

FORMACIÓ REGLADA Enginyeria Informàtica   

FORMACIÓ COMPLEMÈNTÀRIA No especificada   

EXPERIÈNCIA 

 
Més de 1 any en Android 
Molt valorable tenir diversos anys d’experiència programant en Java 
 

  

IDIOMES 
Anglès a nivell conversa 
 

  

INFORMÀTICA 

 SQLite 

 Interfaces REST + JSON 

 JUnit 

 Maven  

 Patrons de software 

 Anàlisi i disseny tècnic 

Desitjable coneixements en: 

 Gradle 

 Jenkins 

 SonarQube 

 Scrum 

 Git 

 

    

    



 

                             

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESENVOLUPADES 

 

 Busquem una persona molt proactiva, capaç de treballar de 
forma autònoma sense la constant supervisió dels caps. 

 Molt important que sigui una persona inquieta, interessada en 
noves tecnologies i en les tendències del sector. Assistent 
habitual a meetups, workshops i conferències sobre 
tecnologies mòbils 

 Molt interessat en el desenvolupament de codi net que permeti 
desenvolupar projectes mantenibles a mig i llarg termini. 

 

  

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Indefinit 

DURADA  PREVISTA Indefinida       

JORNADA 

Hivern: L-J 8:30 a 18:30 (1h per a 
dinar) V 8:30 a 14:30 
Estiu: L-V 8 a 15 
 

DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ Segons vàlua 

 

                       
ÍNDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4559 
             

                      

NOM COMERCIAL Worldline – Tempos 21 

SECTOR / ACTIVITAT Empresa multinacional i líder a Europa en serveis transaccionals i pagaments 

NOM PERFIL CERCAT J2EE DEVELOPER 
NOMBRE DE 
VACANTS 

1 

FUNCIONS I TASQUES 

Busquem un Analista Programador en J2EE per a incorporar-se a l’àrea de 
desenvolupament software servidor i HTML5 de Tempos 21. 

 Col·laborar en la definició de l’arquitectura i tecnologies per a 
desenvolupar les APIs que seran consumides pels dispositius mòbils 

 Col·laborar en la definició de l’arquitectura i tecnologies per a 
desenvolupar les web que administren els projectes sobre tecnologies 
mòbils 

 Desenvolupament de les APIs que consumiran els dispositius mòbils  i 
de la integració amb sistemes externs 

 Desenvolupament de les webs d’administració dels projectes sobre 
tecnologies mòbils 

 Webs mòbils responsives 

  

FORMACIÓ REGLADA Enginyeria Informàtica   

FORMACIÓ COMPLEMÈNTÀRIA No especificada   

EXPERIÈNCIA Més de 4 anys en J2EE 
 

IDIOMES Anglès a nivell conversa   

INFORMÀTICA 

 Hibernate 

 Spring 

 Struts 

 ZK 

 Javascript 

 SQL 

 Maven  

 JUnit 

 Apache/Tomcat 

 REST frameworks 

 Patrons de software 

 Anàlisi i disseny tècnic 

Desitjable coneixements en: Gradle, Jenkins, SonarQube, Android, Scrum i Git 

 Molt interessat en el desenvolupament de codi net que permeti desenvolupar 
projectes mantenibles a mig i llarg termini. 

 També és important que sigui “heavy user” de Smartphones, amb interès en 

    



 

                             

reciclar-se/ estendre els seus coneixements en Android o en alguna altra 
tecnologia mòbil  

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESENVOLUPADES 

 

 Busquem una persona molt proactiva, capaç de treballar de 
forma autònoma sense la constant supervisió dels caps. 

 Molt important que sigui una persona inquieta, interessada en 
noves tecnologies com Scala, Cassandra, Bootstrap i altres que 
poc a poc es van incorporant a les empreses.  

  

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Indefinit 

DURADA  PREVISTA Indefinida       

JORNADA 

Hivern: L-J 8:30 a 18:30 (1h per a 
dinar) V 8:30 a 14:30 
Estiu: L-V 8 a 15 
 

DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ Segons vàlua 

 
ÍNDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             

 

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4560 
             

                      

NOM COMERCIAL Worldline – Tempos 21 

SECTOR / ACTIVITAT Empresa multinacional i líder a Europa en serveis transaccionals i pagaments 

NOM PERFIL CERCAT UX & Design Consultant 
NOMBRE DE 
VACANTS 

1 

FUNCIONS I TASQUES 

Busquem Consultor d’Experiència d’Usuari per a incorporar-se al Laboratori 
d’ User Experience i Disseny de Tempos 21 amb experiència almenys de 4 
anys en l’àrea d’experiència d’usuari, usabilitat, disseny de prototipus 
interactius. Dins de les seves principals activitats es troben: 

 Definició de persones y escenaris, fluxe de tasques, sitemaps. 

 Disseny de interfaces i experiències diferencials mòbils seguint el 
procés d’User-Centered-Design. 

 Coneixements de disseny visual. 

 Definició de l’arquitectura de la informació i comportament (interacció). 

 Creació i manteniment de la documentació sobre especificacions d’ús i 
comportament del producte. 

 Capacitat d’entendre les diferències i limitacions de les tecnologies 
actuals i aplicar els principis de disseny, estàndards, best practices 
particulars a cadascuna.  

 Disseny i implementació de prototipus interactius en baixa i alta 
qualitat, usant eines com Axure, Dreamweaver, JustinMind 

 Disseny d’interfaces web multi-dispositiu (responsive) 

 Capacitat de comunicar el valor d’una proposta/solució, internament i 
amb el client. 

 Experiència treballant amb equips que segueixen frameworks Scrum i 
Lean UX. 

 

  

FORMACIÓ REGLADA Enginyeria Informàtica   

FORMACIÓ COMPLEMÈNTÀRIA No especificada   

EXPERIÈNCIA 

 

 Experiència en definició, execució, anàlisi i resultats de test de 
usabilitat amb usuaris reals. Així com la identificació de 
potencials participants per al test de usabilitat.  

 Experiència en anàlisi heurístics, benchmark i sessions de co-
creació. 

 Experiència dissenyant wireframes usant eines com Illustrator, 
InDesign, Visio, Balsamiq. 

  

    

    



 

                             

 

 

IDIOMES 

Alt nivell d’anglès (parlat i escrit).  

INFORMÀTICA 

 Adobe Creative Suite 6  

 AXURE Pro  

 Coneixements de HTML5 i CSS3  

 Balsamiq  

 Justinmind  

 Dreamweaver  
 
Desitjable coneixements en: 

 Màrqueting online 

 Google Analytics 

 

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESENVOLUPADES 

Busquem una persona molt proactiva, capaç de treballar sota pressió i 
de forma autònoma sense la constant supervisió dels caps. Molt 
important que sigui una persona inquieta, interessada en el que passa 
en temes de disseny, usabilitat, movilitat. Preocupació pel detall, pulcre 
i ordenat. També és important que sigui “heavy user” de smartphones, 
tablets 

  

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Indefinit 

DURADA  PREVISTA Indefinida       

JORNADA 

Hivern: L-J 8:30 a 18:30 (1h per a 
dinar) V 8:30 a 14:30 
Estiu: L-V 8 a 15 
 

DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ 27.000-30.000€ (brut/any) segons vàlua 

 

                       
ÍNDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4561 
             

                      

NOM COMERCIAL Worldline – Tempos 21 

SECTOR / ACTIVITAT Empresa multinacional i líder a Europa en serveis transaccionals i pagaments 

NOM DEL PERFIL CERCAT QA / TEST ENGINEER 
NOMBRE DE 
VACANTS 

1 

FUNCIONS  I TASQUES 

Busquem un QA/Test Engineer amb experiència demostrable per a 
incorporar-se a l’àrea de QA/Test de Tempos 21 en Barcelona. Les principals 
tasques seran: 

 Definició de plans de prova i execució dels mateixos 

 Incrementar el grau d’automatització dels test, tant en mòbils com en 
web 

 Col·laborar amb l’àrea de pre-venda i comercial en la redacció 
d’ofertes de testing 

 Participar en la definició de les metodologies de l’àrea i en les tasques 
d’integració continua 

 

  

FORMACIÓ REGLADA Enginyeria Informàtica   

FORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA No especificada   

EXPERIÈNCIA 

 

Més de 2 anys treballant en tasques de testing 

 

  

IDIOMES 

Anglès a nivell conversa 

 

  

INFORMÀTICA 

 Definició i execució de plans de prova 

 Metodologies de test 

 Automatització 

 JIRA 

 Testlink  

 HPQC 

 JMeter 

 Selenium 

Desitjable coneixements en: 

 Testing específic per a mòbils 

 ISTQB 

 Scrum 

 Jenkins 

    

    



 

                             

 SonarQube 

 

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESESENVOLUPADES 

 Busquem una persona molt proactiva, capaç de treballar de 
forma autònoma sense supervisió. 

 Molt important que sigui una persona inquieta, interessada en 
noves tecnologies i en les tendències del sector. Assistent 
habitual a meetups, workshops i conferències sobre l’ estat de 
l’art en l’ àrea de test 

 

  

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Indefinit 

DURADA  PREVISTA Indefinida       

JORNADA 

Hivern: L-J 8:30 a 18:30 (1h per a 
dinar) V 8:30 a 14:30 
Estiu: L-V 8 a 15 
 

DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ 27.000-30.000€ (brut/any) segons vàlua 

 

                       
ÍNDEX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

 

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4562              

                      

NOM COMERCIAL GEENI 

SECTOR / ACTIVITAT ENERGÍA I MEDI AMBIENT 

NOM PERFIL CERCAT DIRECTOR TÈCNIC 
NOMBRE DE 
VACANTS 

1 

FUNCIONS I TASQUES 

Enginyer multidisciplinar amb coneixements: 

 Tècnics - estalvi energètic, energíes renovables, eficàcia en 
il·luminació, nocions de altres tecnologies. 

 Financers – Contractes ESE, basic sobre productes financers i 
principals indicadors sobre EPC (TIR, ROI, etc.) 

Valorable anys d’experiència i sobretot actitud. 

  

FORMACIÓ REGLADA 
Enginyer, Arquitecte o similars, i 
MBA o similars 

  

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Medi Ambient, Eficiència Energètica, Informàtica, Programació, 
Comercial, etc. 

  

EXPERIÈNCIA 
En gestió de projectes, instal·lacions, enginyeries, producció 
energética, vendes industrials. 

  

IDIOMES 
Català, Castellà, Anglès(valorable 
i avançat) 

  

INFORMÀTICA Valorable 

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESENVOLUPADES 

Autonomía, transmetre confiança, transparència, do de gens i de la 
paraula, afany per aprendre contínuament. 

  

ALTRES Remuneració a èxit almenys els primers projectes.   

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Free lance, autònom 

DURADA  PREVISTA Primers projectes autònoms, després possible contracte indefinit.       

JORNADA Oberta (normalment 6-8h/dia) 
DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ Mínim 15% Beneficis 

 

                       
ÍNDEX 



 

                             

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4565              

                      

NOM COMERCIAL ALTRAN INNOVATION 

SECTOR / ACTIVITAT AUTOMOCIÓ 

NOM PERFIL CERCAT ENGINE CALIBRATION ENGINEERS 
NOMBRE DE 
VACANTS 

4 

FUNCIONS I TASQUES 

At Altran, we look for innovative minds.   
   
Created in 1982, Altran is the European leader in innovation consulting.  
   
Our originality lies in the ability of our consultants to manage our customers' projects that deliver 
tomorrow’s solutions today.  
  
Thanks to the expertise of our employees, our key competencies are in technology and R&D 
consulting, information systems consulting and strategy and management consulting. With a broad 
talent base and wide client portfolio, we have ensured the success of our clients worldwide for 
more than 25 years.  
  
We are currently looking for Diesel Engine Calibration Engineers to work in one of the following 
positions:  
 

 Engine Test Bench Engineer: At the heart of the diesel calibration department, in this 
role you will manage the engine test bench, calibrating the engine torque and power, as 
well as the noise and basic combustion parameters. 
 

 Emissions and fuel consumption Engineer: In this role you will optimize the vehicle 
emissions and fuel consumption, in order to respect emissions and EOBD standards. 
 

 Drivability Engineer: If you love driving this is the right position for you. In this role you 
will be responsible for improving the vehicle performance and behavior, conducting tests 
on startability, idle strategy, acceleration, turbo calibration, pedal filters, etc. 
 

 DPF (Diesel Particulate Filter) Engineer: In this position you will calibrate the Diesel 
particulate Filter, optimizing and managing the particulate emissions. This area includes 
tests on test tracks, chassis dyno and engine test bench. 
 

 EMS (Engine Management System) Engineer: In this role you will be responsible for 
the ECU (Engine Control Unit) and its electronic systems, sensors, communications and 
diagnosis. Ideally you will have a background in Electronics and / or love programming. 
 

 Advanced Tuning Engineer: If you are a big fan of numbers this is the right position for 
you. In this role you will develop new numerical models for dimensional numerical 
simulations of injection systems, engines, spray and combustion.  

 

 Engine Calibration Team Leader: This is a role for someone more experienced that 
has ideally worked in at least two or more specialist functions and feels comfortable 
managing a team. The ideal candidate will have 5 years or more of experience in vehicle 
engine calibration. 

  
 
What we offer: Permanent contracts 
                       Customized career plan and training opportunities 
          Excellent initial package  
          Basic health plan  
          Personal accidents insurance 
 

 

  

FORMACIÓ REGLADA 

 BSc (Minimum 2.1 or equivalent) 

or an Advanced Degree (MSc, 

MEng, MRes or PhD) in 
  

    



 

                             

Engineering 

FORMACIÓ COMPLEMÈNTÀRIA 
 

  

EXPERIÈNCIA 
 Almenys 1 any d’experiència treballant amb motors del sector 

automoció 
  

IDIOMES Anglès imprescindible   

INFORMÀTICA 
 Previous experience in one of the following tools: CaliAV; INCA; VISU  and 

FI2re 

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESENVOLUPADES 

 Passion for cars and engines 
  

ALTRES  Mobility to Barcelona, Spain   

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Indefinit 

DURADA  PREVISTA 
 

      

JORNADA Completa 
DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ 25.000 – 30.000 bruts anuals 

 

                       
ÍNDEX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4566              

                      

NOM COMERCIAL ALTRAN INNOVATION 

SECTOR / ACTIVITAT Automoció 

NOM PERFIL CERCAT ENGINYER ELECTRÒNIC VALIDACIÓ NOMBRE DE 
VACANTS 

5 

FUNCIONS I TASQUES 

 Anàlisi de les especificacions de funcionament base de les seves funcions i del 
sistema per assegurar la compatibilitat amb el funcionament especificat per als 
projectes. 

 Suport en la gestió de les diferents versions del projecte associat, i en el seguiment 
de l'evolució de la correcció d'errors.  

 Validació de les funcions i simulacions establertes, tant a nivell gràfic com de 
funcionament.  

 Documentació dels errors identificats a la base de dades de gestió d'errors.  

 Realització de proves dinàmiques de funcionament de les funcions en vehicle 
prototip o sèrie, per la qual cosa és necessari disposar de permís de conducció, 
així com la formació i autorització oficial per a la conducció de vehicles prototips.  

 Realització de tests d'usabilitat sobre vehicle, d'on s'extreuen rectificacions i / o 
confirmacions de conceptes definits durant el projecte.  

 Reporte de l'estatus de maduresa de la validació de les funcions que siguin de la 
seva responsabilitat i escalació dels punts crítics a l'interlocutor adequat.. 

 Participació i seguiment de les reunions de projecte amb homòlegs de consorci o 
proveïdor, reunions que poden realitzar-se en idioma alemany o anglès.  

 Preparació i execució de proves de validació sobre peça. 

 Preparació de vehicles per a assajos i realització de proves sobre vehicle en 
cambra climàtica. 

 Realització de proves en circuit.  

 Seguiment de les proves realitzades per altres àrees.  

 Elaboració d'informes d'assaig i alliberament.  

 Preparació de presentacions a l'estat de validació en format estàndard.  

 Gestió i contacte amb els proveïdors de desenvolupament per a assajos en 
proveïdor.  

 Suport al responsable de projecte.  

 Anàlisi tècnic de modificacions durant la fase de validació.  

 Aportació d'idees de millora del producte.  

 Manteniment i conservació dels mitjans d'assaig i de les instruccions internes de 
qualitat aplicades al projecte. 

  

FORMACIÓ REGLADA Enginyer Industrial electrònic/elèctric o equivalent   

FORMACIÓ COMPLEMÈNTÀRIA 
Coneixements en la validació de dispositius electrònics per a l’automòbil. Maneig 
instrumentació laboratori. Sensòrica. CANoe   

EXPERIÈNCIA 
Experiència en sector de l’ automòbil. 
Experiència en assaigs elèctrics/electrònics/mecànics del sector de l’automòbil. 

  

IDIOMES 

 
Alemany B.1 
Anglès B.2 

 

  

INFORMÀTICA MS Office a nivell d’usuari. (Word, Excel, Outlook y Power Point).  

    

    



 

                             

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESENVOLUPADES 

Capacitat de lideratge 
Capacitat de coordinació, negociació i habilitats de treball en equip.  
Proactiu. 

 

  

ALTRES 
Disponibilitat per a viatjar  
Carnet de Conduir B es valorarà   

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Indefinit 

DURADA  PREVISTA -       

JORNADA Completa 
DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ 24.000 – 28.000 bruts anuals 

 

                       
ÍNDEX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4567              

                      

NOM COMERCIAL Altran Innovation 

SECTOR / ACTIVITAT Automoció 

NOM PERFIL CERCAT Senior Proyectista/Product engineer CATIA v5 
NOMBRE DE 
VACANTS 

1 

FUNCIONS I TASQUES 

Plànols 2D 3D  
Viabilitat 
Validació de disseny 
Gestió i seguiment de proveïdors (útils i producte) 
Gestió de open issues 
Realització de presentacions internes 
Reunions amb la resta d'àrees / departaments 
Gestió de modificacions de disseny 
Seguiment de desenvolupament fins SOP 

  

FORMACIÓ REGLADA Formació com a delineant industrial, Enginyeria Tècnica o formació tècnica o equivalent.   

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Coneixement general del desenvolupament de components per a l'automòbil (Carrosseria i 
acabats). 
Valorable coneixements motlles per a la injecció de plàstic. 

Coneixements de mòduls addicionals de Catia V5 (Functional Molded Parts, Cinemàtica, 
Elements Finits…) 

  

EXPERIENCIA 
Experiència en sector de l’automòbil .  
Experiència en el disseny/desenvolupament de peça plàstica vista (injecció)  

  

IDIOMES 
Alemany B.1 
Anglès B.2 

 
 

  

INFORMÀTICA 

Coneixements mitjos de CATIA V5. Valorable coneixements de  Unigraphics NX. 

Coneixement de sistemes de DMU i d’administració de fitxers del consorci  (KVS, VPMWin, Connect, 
VisMockup…). 
Sistemes de gestió de documentacin (AVON, ZMB, Ty-Sincro…). 
MS Office a nivell d’usuari. (Word, Excel, Outlook y Power Point). Especialment en Power Point. 

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESENVOLUPADES 

Capacitat de lideratge 
Capacitat de coordinació, negociació i habilitats de treball en equip.  
Proactiu. 

  

ALTRES 
Disponibilitat per a viatjar  
Carnet de Conduir B es valorarà   

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Indefinit 

DURADA  PREVISTA -     

JORNADA Completa 
DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ 25.000 – 30.000 bruts anuals 

ÍNDEX 



 

                             

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4568              

                      

NOM COMERCIAL Altran Innovation 

SECTOR / ACTIVITAT Automoció 

NOM PERFIL CERCAT Desenvolupadors/es Android 
NOMBRE DE 
VACANTS 

6 

FUNCIONS I TASQUES 

Altran Líder europeu de consultoria en innovació tecnològica i científica, aporta als 
seus clients la garantia de poder beneficiar-se de les tecnologies més avançades en 
les nostres principals àrees de negoci. 

Per a la nostra divisió de Desenvolupament de Negoci necessitem incorporar a 
Barcelona perfils de desenvolupadors en Android. 

Altran ofereix: Contractacions indefinides, atractiva carrera professional en funció de 

l'experiència i potencial de futur, i diversitat de projectes punters tant nacional com 

internacional. 

Oferim a tots els nostres consultors l'oportunitat d'ampliar la seva formació, tant en 

habilitats personals com tècniques, mitjançant la nostra eina Educ Altran, sistema 

intern de reserves i gestió de cursos presencials. 

Al seu torn, amb cada alta a la nostra empresa realitzem un paquet atractiu de 

beneficis socials. 

En aquests moments, busquem 6 desenvolupadors Android.  

  

FORMACIÓ REGLADA 

 

Enginyeria. Informàtica. 
  

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA En Aplicacions Mòbils.    

EXPERIÈNCIA 

 
Programador amb almenys 3 anys d’experiència en programació Android 
Java SDK, desitjable NDK 
Claus de coneixement obligatòries: Java, Android SDK, J2EE, REST, Eclipse, 
Anglès (Documentació) 
Claus de coneixement valorables: Android NDK, C++, Samsung SDK, 
Samsung Chord, MirrorLink , OAuth, SCRUM, MoodAgent, StereoMood, 
Musicbrainz, Echonest, RSS.  
 

  

IDIOMES 
 
 Anglès C1 
 

 

  

INFORMÀTICA 
Android NDK, C++, Samsung SDK, Samsung Chord, MirrorLink , OAuth, SCRUM, 
MoodAgent, StereoMood, Musicbrainz, Echonest, RSS. 

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESENVOLUPADES 

Proactiu 
 

  



 

                             

ALTRES Disponibilitat per viure a Barcelona   

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Indefinit 

DURADA  PREVISTA -     

JORNADA Completa 
DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ 24.000 – 30.000 bruts anuals 

 

ÍNDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4576              

                      

NOM COMERCIAL Zemsania   

SECTOR / ACTIVITAT Enginyeria/TIC 

NOM PERFIL CERCAT 

Tècnic de projectes d’automatització i 
control en l’entorn de les 
infraestructures 

NOMBRE DE 
VACANTS 

1 

FUNCIONS I TASQUES 

 
Participació en l’anàlisi i disseny dels projectes. 
Desenvolupament i implantació dels sistemes. 
Implantació i posta en marxa dels projectes. 
Generació de la documentació dels projectes. 
Formació i manteniment dels sistemes 
 

  

FORMACIÓ REGLADA 
Enginyer / Enginyer Tècnic de 
Telecomunicacions/Informàtica  

FORMACIÓ COMPLEMÈNTÀRIA 
Programació. Sistemes embeguts. Protocols de comunicació. Entorns  
mòbils. Bases de dades. PLC’s. Entorn Web 

  

EXPERIÈNCIA 
Experiència mínima de 3 anys en el desenvolupament i implantació de 
projectes en el sector de la automatització i control. 

  

IDIOMES Anglès   

INFORMÀTICA 
Llenguatges de programació. Sistemes Operatius. Sistemes embeguts. PLC. 
SCADA. Bases de Dades. Xarxes i  protocols de comunicació. 

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESENVOLUPADES 

Capacitat per a treballar en equip. Dinamisme i iniciativa.    

ALTRES Disponibilitat per a viatjar. Carnet de conduir.   

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Indefinit 

DURADA  PREVISTA 
 

      

JORNADA Completa 
DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ 30.000-40.000 bruts/any segons vàlua 

 

                       
ÍNDEX 
 



 

                             

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4577              

                      

NOM COMERCIAL ZEMSANIA 

SECTOR / ACTIVITAT TIC 

NOM PERFIL CERCAT 
CONSULTOR DE NEGOCI SOLUCIONS 
DIGITAL BUSINESS SOFTWARE 

NOMBRE DE 
VACANTS 

1 

FUNCIONS I TASQUES 

 Anàlisi de necessitats, detecció d’oportunitats de negoci i 

definició de serveis i aplicacions digitals sobre els productes, 

solucions i plataformes de Zemsania en les àrees de negoci de: 

o New digital business on real time 

o Digital marketing 

o IoT (M2M) 

o Big Data & Analytics 

o Smart Cloud & Virtualization 

o Open Middleware 

o Industrial Internet 4.0 

o Smart solutions: smart cities, smart grids, mobility. 

 Definició d’estratègies de comercialització orientades a 

Integradores, Consultores, Fabricants i Enginyeries. Negociació 

d’acords de col·laboració i partnershiops. 

 Suport comercial (prevenda, implantació i postvenda) a la nostra 

Divisió de Software de Negocio Digital IT en el disseny, 

implantació i manteniment de noves solucions de 

Desenvolupament de Software Digital en tots els mercats 

geogràfics on opera Zemsania (Espanya, Portugal, UK, USA, 

Brasil, Colòmbia, Mèxic i Perú). 

 Prospecció comercial en Integradores, Consultores, Fabricants i 

Enginyeries. 

 Responsable del pressupost assignat a la Unitat de Negoci en el 

seu àmbit de competència a nivell internacional, amb serveis 

globals als països on Zemsania està present (Espanya, Portugal, 

UK, USA, Brasil, Colòmbia, Mèxic i Perú). 

 Gestió de Grans Comptes. 

  

FORMACIÓ REGLADA 

 Enginyer Tècnic o Superior. Es valorar formació tècnica en IT i en 

gestió de negoci.   

    

    



 

                             

EXPERIÈNCIA 

 3 anys en tasques de Consulting, Prevenda i Gestions  

Comercials  en el sector IT Software. 

 Imprescindible haver treballat amb/en Integradores, 

Consultores, Fabricants i Enginyeries TIC, així com el 

coneixement de la seva forma de treballar en col·laboració 

amb partners de Serveis i Solucions Software TIC.    

 Coneixements en Serveis i Solucions en tecnologies com: 

Enginyeria de Software, Integració de Sistemes, solucions 

e-business i e-commerce,  Big Data, Social Media, Cloud, 

programació orientada a objectius. 

 

  

IDIOMES 

 Anglès fluid 

 

  

INFORMÀTICA 
 

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESENVOLUPADES 

Orientació a clients 
Orientació a resultats 
Capacitat resolutiva 

  

ALTRES 
 

  

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Indefinit 

DURADA  PREVISTA 
 

      

JORNADA Completa 
DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ 35.000-50.000€m bruts/any segons vàlua 

 

                       
ÍNDEX 
 

 

 

 

 

 

 



 

                             

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4578              

                      

NOM COMERCIAL Zemsania  

SECTOR / ACTIVITAT Enginyeria/TIC 

NOM PERFIL CERCAT 

Responsable de projectes 
d’automatització i control en l’entorn de 
les infraestructures 

NOMBRE DE 
VACANTS 

1 

FUNCIONS I TASQUES 

 
Participar en les fases d’anàlisi i disseny del projecte. 
Gestió, planificació i seguiment de les tasques i de l’equip de treball. 
Relació amb el client i amb proveïdors. 
Coordinació de la implantació i posta en marxa del projecte. 
Control econòmic del projecte. 
Participar en la generació de la documentació de projecte. 
 

  

FORMACIÓ REGLADA 
Enginyer de Telecomunicacions 
/Informàtica  

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Metodologies i eines de gestió de projectes    

EXPERIÈNCIA 
Experiència mínima de 5 anys en la gestió i/o implantació de projectes 
en el sector de la automatització i control. 

  

IDIOMES Anglès   

INFORMÀTICA 
Nocions de programació. Nocions de Bases de Dades. Nocions de xarxes i protocols 
de comunicació. Eines ofimàtiques i de gestió (MsProject, Word, Excel, …). 

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESENVOLUPADES 

Lideratge. Gestió d’equips de treball, Iniciativa, Capacitat d’anàlisi   

ALTRES Disponibilitat per a viatjar. Carnet de conduir.   

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Indefinit 

DURADA  PREVISTA 
 

      

JORNADA Completa 
DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ 35.000 – 45.000€ bruts/any  segons vàlua 

 

                       
ÍNDEX 

    



 

                             

JOB DESCRIPTION 

                      

Codi 4581              

                      

NOM COMERCIAL IOMANDO 

SECTOR / ACTIVITAT 
 

NOM PERFIL CERCAT PHP Html5 Developer 
NOMBRE DE 
VACANTS 

1 

FUNCIONS I TASQUES 

- Anàlisi i desenvolupament sota framework symfony per a la creació i 
manteniment de nous mòduls  
- Creació i manteniment Webservices sota REST 
- Creació i automatització de testing amb behat 
- Creació i manteniment de mòduls sota nodejs  

  

FORMACIÓ REGLADA No necessària   

FORMACIÓ COMPLEMÈNTÀRIA 

Coneixements en PHP5 sota Symfony o algun framework similar. 
Coneixements en html5, js , css3 . bootstrap , jquery  
Coneixements en Webservice REST , NodeJS  
Automatització de testing ( behat ) 
Coneixements en SVN o GIT 

  

EXPERIÊNCIA 1 Any mínim en algun framework symfony o similar   

IDIOMES Castellà, Català i Anglès   

INFORMÂTICA 
 

COMPETÈNCIES PERSONALS 
MÉS DESENVOLUPADES  

  

ALTRES Busquem talent amb ganes d’aportar i participar en la nostra startup    

                      

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

                      
TIPUS  DE CONTRACTE Temporal de 6 mesos amb opció a indefinit a la renovació 

DURADA  PREVISTA 6 mesos prorrogables       

JORNADA Completa 
DATA  
D’INCORPORACIÓ 

Immediata 

RETRIBUCIÓ Segons Vàlua 

 

                       

    



 

                             

 


