
Convocatòria laboral Esplais Catalans

Plaça de tècnic/a responsable informàtic/a per a desenvolupament
de software d'Esplais Catalans

Amics i amigues,

Amb la present volem comunicar-vos que hem obert un termini per a la presentació de
currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a informàtic/a d'Esplais Catalans.
El termini finalitza el dia 20 de setembre de 2021. Els currículums i les cartes de
motivació les heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència InformaticaST a
l'assumpte del mail.

Funcions:
● Desenvolupament i manteniment de les aplicacions web de gestió de l’entitat:

programació en javascript/typescript amb els frameworks Angular i
NodeJS/ExpressJS i model client-servidor amb API REST.

● Elaboració, execució i avaluació del pla de treball de les aplicacions informàtiques
que s'usen a Esplac.

● Coordinació amb els equips de treball i dirigents de l’entitat per a les funcions
assignades i d'altres que puguin sorgir.

● Gestió de la base de dades.
● Gestió del servidor d’Esplac i relació amb proveïdors.

Es demana:
● Titulació acabada o en curs de Grau en Enginyeria Informàtica o Cicle Formatiu de

Grau Superior (CFGS) de Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW) o
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) o coneixements equivalents
demostrables.

● Coneixement bàsic de bases de dades.
● Coneixement o experiència en desenvolupament d'aplicacions web.
● Competència escrita: capacitat de redacció i capacitat de síntesi.
● Capacitat d'organització, gestió del temps i compliments de terminis, treball en

equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
● Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral, vocació

de servei als esplais i compromís amb els valors d'Esplais Catalans.

Es valorarà:
● Experiència en les funcions descrites i facilitat per conèixer noves eines de treball.
● Experiència en desenvolupament amb tecnologies web, específicament Angular i

NodeJS.
● Experiència en especificació i disseny de bases de dades no relacionals.
● Coneixement de disseny web.
● Coneixement o experiència en linux, terminal bash i administració de sistemes.
● Experiència amb sistema de versions, especialment Git i l'entorn GitLab.
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● Experiència en comunitats de desenvolupament de codi obert i en projectes de
promoció de la sobirania tecnològica.

● Coneixement i experiència en l'àmbit de l'associacionisme educatiu i els esplais.
● Coneixement en temes específics relacionats amb el projecte educatiu d’Esplais

Catalans.

Condicions laborals:
● Contracte de 20 hores setmanals. Sou segons l'escala salarial de l'entitat (12.374,96 €

€  bruts anuals).
● 2 mesos de prova i incorporació immediata.
● Lloc de treball habitual: Barcelona.

Tot esperant rebre les vostres sol·licituds, rebeu una molt cordial salutació.

Barcelona, 1 de setembre de 2021

Clara Bricullé Colomer
Secretària general
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