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Descripció de lloc de treball

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL : Tècnic/a especialista en projectes de formació tecnològica
innovadors i tecnologies emergents.

TITULACIÓ :

Formació universitària de grau, preferentment en estudis de la
branca de les humanitats, ciències socials o enginyeria.

FORMACIÓ ADDICIONAL :

Es valorarà formació addicional a nivell de Màster o postgrau
relacionada amb la innovació i/o tecnologia i amb la gestió de
projectes de formació tecnològica.

IDIOMES :

Imprescindible nivell alt de català i castellà
Es valorarà el coneixement de la llengua anglesa.

CONTRACTACIÓ :

Núm. de places: 2

TIPUS DE CONTRACTE :

Indefinit

INICI CONTRACTE :

Finalització del procés de selecció

FINALITZACIÓ CONTRACTE :

SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL :

COMPETÈNCIES CLAU :

Grup 1. Nivell salarial 4. 37.108,17 € anuals.

-

Creativitat i Innovació

-

Orientació estratègica

-

Lideratge

-

Networking

-

Orientació a servei públic

-

Negociació

-

Capacitat de comunicació

-

Flexibilitat i gestió del canvi

COMPETÈNCIES CLAU ESPECIFIQUES:

- Gestió i motivació de persones

(MÀXIM 2)

- Treball en equip
- Orientació a servei
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EXPERIÈNCIA :

Imprescindible 2 anys d’experiència en l'organització, disseny,
planificació i gestió econòmica i administrativa de projectes
relacionats amb el talent digital i la formació tecnològica.
Es valorarà experiència relacionada en projectes de formació
vinculats a llenguatges de programació i/o tecnologies
emergents.

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL :

Dissenyar, gestionar i coordinar projectes de formació
tecnològica innovadors – tant online com offline- que fomentin el
talent digital i donin resposta a la demanda de perfils digitals de
les empreses i contribueixin a millorar les competències digitals
de la ciutadania.
Posar el focus en la prospecció de les tendències tecnològiques
per crear programes formatius que s'avancin a la demanda del
mercat i a la implementació de tecnologies emergents.

DEPENDÈNCIA:

Responsable d’innovació

LLOCS QUE SUPERVISA :

RESPONSABILITATS:
- Dissenyar, planificar i coordinar l’execució dels projectes de talent digital i formació tecnològica (online i
offline).
- Promoure aliances i col·laboracions amb agents de l’ecosistema digital.
- Fer prospecció de les empreses de l’ecosistema TIC de la ciutat que tenen necessitats de contractació de
perfils tecnològics i dissenyar, planificar i coordinar la vinculació d’ aquestes empreses amb el talent digital.
- Participar en el disseny i execució dels esdeveniments de difusió i disseminació de tecnologies emergents
(masterclass, meetup, hackatons, etc) i captació de talent digital (speed dating).
- Contribuir a definir els indicadors i criteris d’avaluació d’impacte i revisar revisant els procediments establerts
per tal de garantir la millora continua.
- Elaborar tota la documentació necessària pel desenvolupament dels projectes (plecs, convenis,
contractacions, acords col·laboració, memòries, etc)
- Vetllar per la millora contínua de les eines de gestió assegurant mètodes àgils i l’aplicació de tecnologies
innovadores.
- Participar i col·laborar en els diferents projectes de la Direcció Operativa de Formació i Innovació, així com
treballar conjuntament amb altres equips tècnics municipals, altres agents de l’ecosistema i en entorns de
treball transversals de Barcelona Activa.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els informem que l'enviament del
currículum implica el consentiment de l'interessat a la incorporació de les dades en un fitxer automatitzat de titularitat BARCELONA ACTIVA
SPM SA, amb domicili social al Carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el procés de selecció i informar sobre
les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d’actuació. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
comunicació per escrit a la Unitat de Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA, en el domicili abans esmentat
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