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OFERTA DE FEINA 

 

L’IDIBELL busca incorporar dos Tècnics Informàtics per al Departament de 

Tecnologies de la Informació 

L’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca 
en biomedicina participat per l'Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans 
de l'Institut Català de la Salut, l'Institut Català d'Oncologia, la Universitat de Barcelona i 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 

  

Els focus de recerca de l’IDIBELL són el càncer, les neurociències, la medicina 
translacional i la medicina regenerativa; recerca, innovació i societat són els pivots 
sobre els quals els investigadors treballen cada dia per tal de millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans i ciutadanes. 

  

L’IDIBELL està situat a l’Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. El centre està 
acreditat com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III; també 
és membre del Campus d'Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona 
HUBc i de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ha rebut el 
reconeixement 'HR Excellence in Research' per part de la Comissió Europea. 

 

  

Funcions 

• Gestió d’incidències rebudes per altres vies definides pel Departament de 

Sistemes d’Informació de l’IDIBELL (Correu electrònic o Formulari Web). 

• Recepció de trucades en el telèfon únic de suport d’informàtica. 

• Registre, revisió, resolució, seguiment i escalat de les incidències i peticions 

rebudes per qualsevol de les vies existents, relacionades amb microinformàtica 

tant a nivell software com hardware. 

• En el cas d’avaria hardware, pronosticar de manera acurada d’on prové l’avaria. 

• Gestionar, escalar i fer seguiment de les avaries hardware derivades als 

proveïdors de maquinari. 

• Gestionar i escalar qualsevol tipus d’incidència i petició seguint els fluxos de 

treball definits pel Departament de Tecnologies de la Informació. 

• Connexió i desconnexió d’equipament informàtic a la xarxa. Mantenint en bon 

estat els armaris de comunicacions. Confecció de fuetons de connexió i grimpat 

de cables i de rosetes en cas necessari. 

• Gestió d’incidències, peticions i tasques relacionades amb l’entorn de sistemes 

de perill júnior. 

• Gestió i coordinació amb els diferents proveïdors de les reparacions de les 
avaries de maquinaria.  

http://www.bellvitgehospital.cat/
http://www.viladecanshospital.cat/ca/default.aspx
http://ico.gencat.cat/es/inici/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://www.l-h.cat/
http://www.isciii.es/
http://hubc.ub.edu/ca
http://hubc.ub.edu/ca
http://cerca.cat/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
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• Gestió de la copia de seguretat dels diferents entorns de sistemes i recuperació 
en cas necessari. 

• Actualitzacions planificades dels diferents sistemes i aplicacions (test, qualitat i 
producció). 

• Generació i manteniment de la documentació necessària relacionada amb 
l’equipament a mantenir o amb el propi servei. 

• Manteniment de l’inventari de l’equipament relacionat amb els entorns de 
sistemes. 

• Suport de problemes més complexes que els hi puguin sorgir en els processos 
que porten a terme de creació d’usuaris (domini i aplicacions), grups, aplicació 
quotes, bústies de correu, etc. 

 

Requisits 

• Estudis: Titulació de FPII o CFGS en l’àmbìt informàtic 

• Experiència: 2 anys en un lloc de similars característiques en sector preferiblement 

de recerca  

• Idiomes: Anglès tècnic 

• Habilitats tècniques:  

o Microsoft 365: Nivel mig-alt 
o Sistemes Operatius: Windows, Linux, Mac OS 
o Administrador de sistemes a baix/mig nivell 
o Administració i gestió de l’antivíric Kaspersky 
o Administració i gestió de l’ERP (EKON)  
o VMWare, Monitoritzacio, DNS, Switching. Networking, TCP/IP, NAT, VPNs, 

SSH, Telnet, RDP 

• Habilitats personals: Planificació, ordre, rigor, predisposició vers l’usuari, treball en 

equip, inquietut de millora 

 

 

Es valorarà  

• Estudis, cursos o coneixements valorables: 

o Coneixement en programari de recerca (Endnote, Mendeley, Graphpad, 
Sequenzer, Fiji, FlowJob, GnomeStudio, Kaluza, ImageJ, Prism, Rstudio, etc.) 

o Valorable certificació ITIL 

 

 

 

Oferim 

• Tipus de contracte: Obra i servei 

• Jornada laboral: Temps complet 

• Horari de treball: Dilluns a divendres, 40 hores setmanals 

• Categoria professional: Tècnic/a Informàtic B 
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• Data d’incorporació desitjada: Immediata 

• Ubicació: IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat 

 

Documentació requerida 

• Curriculum vitae 

• Carta de presentació  

La data límit per rebre candidatures serà el proper 24 de gener de 2020. 

 

Observacions 

Els candidats hauran de presentar les seves sol·licituds a través de la web de l’IDIBELL: 
http://idibell.cat/ca/institut/uneix-te-a-idibell/ofertes-de-feina o al correu jobs@idibell.cat 
indicant el nom de la posició tal i com apareix publicada. 

  

Contact: People Management Unit, IDIBELL. 

Tel.: +34 93 260 7290; +34 93 260 7834. 

  

All job profiles must be reviewed and accepted by the People Management Unit in order 
to guarantee legal and labor compliance, and the principles of the European charter for 
Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment Researchers. 

  

IDIBELL obtained the Human Resources Excellence in Research award in 2015. 

This distinction represents IDIBELL’s commitment to the implementation of Human 
Resources policies, which oversee the attracting and development of talent in an open, 
transparent, and based on personal merit, in alignment with the principles of the 
European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of 
Researchers. 

  

 
 
 

https://idibell.cat/en/the-institute/institutional-profile/human-resources-excellence-in-research-hrs4r/ 

 

http://idibell.cat/ca/institut/uneix-te-a-idibell/ofertes-de-feina
mailto:rrhh@idibell.cat
https://idibell.cat/en/the-institute/institutional-profile/human-resources-excellence-in-research-hrs4r/

