Som una entitat privada, sense ànim de lucre, titular del domini
d’Internet .cat. La nostra missió, té per objectius, entre altres,
promoure activitats referents a la gestió promoció dels dominis
.cat i .barcelona, emprendre accions per a normalitzar l’ús del
.cat de forma transversal, impulsar la identitat catalana i la
normalització de l’ús del català en l’àmbit d’internet i les TIC
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i potenciar la
Societat de la Informació catalanoparlant.

Tècnic de Suport a Sistemes
Busquem una persona compromesa, amb alta capacitat organitzativa, que pugui treballar amb
grup i tingui capacitat d’aprenentatge i superació, intentant millorar cada dia.
Es valorarà positivament l’interès per la llengua i la cultura catalana i el formar part d’una fundació
que té per objectiu el desenvolupament de la societat de la informació catalanoparlant en tots els
seus aspectes
Descripció de l’oferta:
• Jornada completa
• Oficines a Barcelona
• Contracte d’obra i servei (6 mesos) amb possibilitat de passar a indefinit.
• Honoraris: 23K€ – 28K€ bruts anuals, segons mèrits
Funcions:
• Col·laborar en el manteniment de la infraestructura dels dominis .cat i .barcelona
• Col·laborar en el desenvolupament dels nous projectes de la Fundació, encarats sobretot a
la intel·ligència de negoci (BI)
• Atenció tècnica a registradors i usuaris finals dels dominis .cat i .barcelona
• Donar suport a l’equip de Sistemes en el manteniment de la infraestructura de la oficina i
els equips.
Requisits:
• Formació acadèmica: CFGS de qualsevol especialitat informàtica, Enginyeria Tècnica,
Enginyeria o Grau en Informàtica
• Tenir coneixements sobre el funcionament d’Internet i els DNS
• Coneixements d’administració i desplegament de sistemes Linux i Windows
• Tenir bons coneixements de llenguatges d’scripting, com Shell, Perl o Python
• Disposar de bons coneixements de bases de dades, sobretot centrats en PostgreSQL i
MySQL/MariaDB
• Tenir un alt nivell de redacció i conversa tan en català, com en castellà
• Tenir bon nivell d’anglès, encarat especialment a la comprensió i redacció
• Mínim de 2 anys d’experiència demostrable
Valorable:
• Tenir coneixements de sistemes de monitorització
• Tenir coneixements de sistemes de gestió de grans volums de dades i visualització
• Coneixements generals de programació HTML5, AJAX / Javascript i CSS3
• Per l’apartat de coneixements de Linux, disposar de certificacions LPIC o similars
• Ser o haver estat webmaster d’un lloc web propi o gestionant-ne per altres, sent-ne el
responsable de l’apartat de dominis i gestió del DNS

Si t'interessa l'oferta fes-nos arribar el teu currículum al correu
treballaambnosaltres@domini.cat

