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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
 

CONTRACTACIÓ D'UN TÈCNIC O TÈCNICA DEL GRUP III, A TEMPS 
COMPLET A CÀRREC DEL PROJECTE  

 
● PROJECTE: PROJECTE:- R2B2018-06_ R2B2018 -06 ONADA: ONLINE 

AUTOMATED DATA ANALYTICS SERVICE   
 

Aquest ajut està inclòs dintre de l’Actuació 6 IMPULS DE LA VALORITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES I ELS 

CONEIXEMENTS DESENVOLUPATS A LA URV, emmarcada en el PLA D’ACTUACIONS EN VALORITZACIÓ I 

TRANSFERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ URV (001-P-001020) que compta amb el cofinançament del Fons Europeu 

de desenvolupament Regional (FEDER) i amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament 

d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

 
 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:  

Responsable director d’un projecte de desenvolupament d’un prototipus funcional 

demostrador ( Minimum Viable Product en forma de portal web) que permeti validar 

l’interès de mercat i la usabilitat d’un model analític predictiu basat en tecnologia Machine 

Learning i que pugui evolucionar cap a un model amb aplicacions terapèutiques en el cas 

de la leucèmia infantil tipus ALL.  

 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 

● Grau en Enginyeria Informàtica 

● Experiència demostrable en programació 

● Valorable formació acadèmica complementària en seguretat informàtica 

 REQUISITS 

● Coneixements d’informàtica a nivell avançat. 

● Experiència i competència en llenguatges de programació web, bases de dades i sistemes 

operatius : MySQL, Java, Ruby, XHTML, PHP, CSS, Ruby on Rails, AJAX    

● Anglès professional, català i castellà nivell nadiu. 

● Aptituds per treballar en equip (SLACK), discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, 

responsabilitat resolubilitat. 

● Competències comunicatives. 

● Experiència mínima demostrable en la direcció de projectes de complexitat similar. 

 ES VALORARÀ 

Experiència en projectes d’emprenedoria de base tecnològica.  

 CONDICIONS LABORALS 

● Tipus de jornada: a temps complet (100% jornada. 37,5 h setmanals). 

● Ubicació del lloc de treball: indistint - teletreball 

● Contracte d’obra i servei. Grup III del Conveni d’oficines i despatxos. 

● Durada: 3,8 mesos 

● Retribució:1.717,81€/ mes. 

● Incorporació: 24 febrer 2020 

● Data límit recepció CV’s: 21 de febrer 2020 
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 ENVIAR CV   A/e:  : rrhh@fundacio.urv.cat;  jmgasto@cristech.org   


