
 

 
CONVOCATÒRIA DE TREBALL:  

PROGRAMADOR/A FULL STACK A SOM MOBILITAT 
 
CONDICIONS DE L’OFERTA 
 
• La ubicació del lloc de treball serà la seu de Som Mobilitat a Mataró 
• Incorporació: en funció de la data d’entrada de nous projectes que es preveuen al llarg 
del 2020 
• Jornada completa (40 hores setmanals) 
• Categoria laboral segons estructura laboral de Som Mobilitat: Tècnic informàtic  
• Sou brut mensual segons escala salarial de Som Mobilitat i en funció del projecte 
• Contracte temporal vinculat al projecte amb opció a continuïtat en funció de nous 
projectes 
• Horari flexible preferentment de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 15h a 18h 
(presencial i teletreball) 
 
TASQUES I FUNCIONS A REALITZAR 
 
Desenvolupament de projectes tecnològics dins de l'ecosistema de serveis i productes 
de Som Mobilitat.  
 
Busquem un/a programador/a amb capacitat per afrontar i resoldre problemes 
complexos en totes les parts que implica la tecnologia d'aplicacions i microserveis web, 
des de la part de servidor fins a arribar al desenvolupament frontend d'aplicacions 
responsive. 
 
REQUISITS DELS CANDIDATS 
 
FORMACIÓ  
• Grau en enginyeria informàtica o similar 
 
EXPERIÈNCIA I CONEIXEMENTS 
• Imprescindible coneixements de Python i php. 
 
Es valorarà: 
• Tecnologies de base de dades: PostgreSQL,MySql,Firebase,MongoDB 
• Familiaritat amb entorns de servidor Linux 
• Familiaritat amb el sistema de control de versions Git 
• Tecnologies de servidor: Flask, Django, Apache, nginx 
• Tecnologies de deployment/contenidors: Ansible, Docker, Kubernetes 
• Tecnologies web: jQuery, React, NodeJS, grunt/gulp, bower, webpack, SCSS 
responsive 
• Experiència en metodologies àgils i testing 
• Open ERP (Odoo) 
• Familiaritat amb protocols REST 



 

• Tecnologies Python de gestió i desplegament de projectes: PyPi, virtualenv, travis-ci 
 
APTITUDS I HABILITATS  
 
• Iniciativa i predisposició a la feina 
• Flexibilitat i capacitat de resolució d’imprevistos 
• Responsabilitat per treballar de forma autònoma i constant  
• Ordenat/da, rigorós/a i metòdic/a 
• Capacitat de comunicació i empatia 
 
EXPERIÈNCIA I CONEIXEMENT EN ALTRES CAMPS ESTRATÈGICS DE LA COOPERATIVA 
 
• Participació en l’impuls de millores i creació de processos 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
• Es realitzarà un mínim d’una entrevista presencial 
• Es valorarà adjuntar perfils online on poder consultar referències del candidat/a 
(GitHub /LinkedIn) 
 
DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 25/09/2020 
 

ENVIAMENT DE CANDIDATURES: a través del formulari al final de l’oferta publicada a 
aquest enllaç. 
 
 

https://www.sommobilitat.coop/ofertes-treball-mobilitat/
https://www.sommobilitat.coop/ofertes-treball-mobilitat/

