
    

    

OFERTA LABORAL 
 
Tècnic de l’Àrea de desenvolupament web de la Federació d’Ateneus de Catalunya 
 
 
Associació: Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) 
Coordinació i prestació de serveis de les entitats federades. En l’actualitzat 177 entitats d’arreu de 
Catalunya. 
 
Oferta: Es busca una persona per ser el/la tècnic/a de l’àrea de desenvolupament web de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya.  
 
Perfil dels candidats/es: 

 CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Web 
 Tècnic superior. 

 
Funcions: 

 Tècnic de programació de les aplicacions informàtiques de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya. 

 Desenvolupament dels diferents aplicatius: 
o CMS WordPress, modificació de themes i plugins. 
o Desenvolupament amb framework Codelgniter. 
o Desenvolupament i integració de webservices. 

 Suport a les entitats federades en aspectes de manteniment dels aplicatius. 
 
Coneixements: 

 Nivell C1 de català 

 Backend i frontend: HTLM, CSS, PHP (OOP), CodeIgniter (MVC), JavaScript, JQuery, SQL, 
AJAX, REST, Git, eCommerce. 

 Sistemes gestors de bases de dades. 
 

Es valorarà: 
 Bones pràctiques, codi llegible, documentació de codi i patrons de disseny. 
 Administració de sistemes en entorns Windows i Linux. 
 Drupal, Laravel, React, Diseny, UX / UI. 

 
Aptituds: 

 Capacitat de treball en equip. 

 Responsabilitat i capacitat organitzativa. 

 Capacitat creativa i innovadora. 

 Actitud prepositiva. 

 Implicació en el projecte de l’entitat. 



    

    

Qualitats de la feina: 

 Enfocament compartit dels projectes i autonomia en l’organització de la feina. 

 Treball en equip. 

 Treball en el sector associatiu sociocultural. 
 

Condicions laborals: 

 Jornada presencial de 40 hores setmanals, de dilluns a divendres 

 Sou: 18.000€ ~ 20.000€ bruts (14 pagues) 

 Contracte de 6 mesos, ampliables a 3 + 3 

 Incorporació immediata (previsió finals del març 2021) 

 Lloc de treball: Barcelona 
 
Interessats/des: 

 Enviar CV a: cgrubio@sifac.cat indicant a l’assumpte “tècnic de programació informàtica”.  
 El termini de presentació de candidatures finalitzarà el 24 de març de 2021. 

 


