
 

 

 

 

 

Detall d'oferta de feina  

Dades de gestió de l'oferta 
 

Codi: 50624 
Àmbit 

professional: 
Telecomunicacions i TIC 

Ocupació: Informàtica - Diplomat. Enginyieria Tècnic gestor  
ISABEL JOVE 
MORENO 

Estat de l'oferta: Oberta Data de l'oferta: 15/06/2015 

Període de 
reclutament fins: 05/07/2015 

Data prevista de 
retorn d'informació 

del procés: 
Observacions: 

Té clausules 
socials:  No 

Num. Expedient: 
Codi contracte 

licitació ajuntament: 

Característiques de la contractació 
 

Tipus de relació 
professional: 

Contracte Tipologia de 
contracte: 

Indefinit 

Tipus de col·lectiu: Durada de contracte: 5 anys 

Jornada laboral: Completa Núm. hores 
setmanals: 

37 

Data d'incorporació 
prevista: 

05/07/2015 Horari: 9-14h i 15-18:30h lu-vi 

Localització del lloc de 
treball: 

Barcelona Retribució brut anual: 40 a 50k en función del 
perfil 

Descripció del lloc de treball i requisits 
 

Empresa: - 
Nom del perfil 

buscat: 
Python 
Developer 

Funcions i 
tasques: 

Use your experience and imagination to 
shape the direction of how we develop, 
operate and maintain the Squirro platform 
and appliances. Design, implement, and 
maintain continuous build and deployment 
delivery mechanisms, leveraging innovative 
programmatic solutions and automation. 
Address challenges of a Developer 
organization and participate in the 
deployment and maintenance of various 
software components. Summary: Be the 
champion to take the technical operation of 
Squirro to new heights Required 
Qualifications Exceptional programming 
experience in various languages (Python 
preferred) Strong track record in software 
systems design and implementation 
Familiarity with REST web services and 
extensive knowledge of UNIX/Linux 
Experience with testing and test-driven 
development Good communication skills 
with fluency in English Preferred 
Qualifications and Experience BS, MS or 

Núm. de 
vacants: 

1 



 

 

 

 

   

PhD in Computer Science or related 
technical field Experience with information 
retrieval technologies (ElasticSearch, 
Lucene) and machine learning algorithms 
Experience with cloud deployments and 
configuration management Experience with 
RPM and packaging for RHEL 

Categoria 
professional: 

Oficial Formació 
complementària: 

Experiència 
prèvia : 

Sí Temps 
d'experiència: 

1-3 

Coneixements 
informàtics: 

Altres 
requeriments 

específics: 

Competències 
personals més 

desenvolupades: 

� Treball en equip i Cooperació  
� Creativitat  
� Flexibilitat i Gestió del Canvi  
� Planificació i organització  
� Comunicació  

Idiomes:  

 
Idioma  Nivell  Accions 

Anglès  Avançat  

1 - 1 /1 

Formació reglada requerida:  

 
Estudis  Família/Títol  

Altra 
Informació  Accions 

k. Enginyeria 
Superior   

Enginyeria en 
Informàtica  
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  Tancar    


