
 
 

PROCES DE SELECCIÓ CAP DEL DEPARTAMENT D’IT 

 

En el marc del programa per a la modernització de les instal·lacions de la planta de SIRUSA i 

adequació dels nous sistemes, s’inicia el procés de selecció externa per cobrir la futura vacant 

de CAP DEL DEPARTAMENT D’IT. 

 

Responsabilitats del lloc de treball 

Direcció del departament. Organització i gestió dels recursos humans i materials del 

departament. Prioritzar les tasques atenent al servei a la totalitat de la organització de 

l’empresa. 

 
Les funcions seran, entre d’altres: 

✓ Integració i manteniment d’infraestructures TIC. 
Desplegament, seguiment i control dels serveis i sistemes TIC de SIRUSA, incloent 
l’administració de les tasques relacionades amb el funcionament de la infraestructura i 
aplicacions.  
 

✓ Desenvolupament i manteniment de les aplicacions. 
Desenvolupament, manteniment i evolució de les solucions TIC eficients i productives per 

a la planta i els treballadors de SIRUSA. 

 

✓ Seguretat de les TIC. 
Definició de les polítiques de seguretat de les TIC i la seva implementació en coordinació 

amb les direccions corporatives, vetllant per la continuïtat i la qualitat dels serveis definits.  

 

✓ Serveis d’assistència en el lloc de treball TIC. 
Serveis d’assistència que permetin la gestió diària de totes les eines TIC necessàries per 

l’activitat del personal. 

 

✓ Relació amb proveïdors i personal subcontractat. 
Contacte amb els diferents proveïdors per tal de sol·licitar  ofertes degut a les diferents 
necessitats que puguin esdevenir a la planta. 
Planifica, organitza, coordina i supervisa els serveis externs relacionats directament amb el 
Departament.  
 
 
 
 

 



 
 

Requisits 

✓ Enginyer/a Tècnic/a Informàtic/a de gestió. Graduat/-ada en Enginyeria informàtica.  
✓ Coneixements i/o experiència professional d’un mínim de 15 anys (no necessàriament 

consecutius) en TIC en àmbit públic i/o privat. 

 

Factors addicionals a valorar  

✓ Experiència professional en empresa pública i/o privada. 
✓ Experiència en plantes industrials preferiblement de tractament de residus 
✓ Cursos de formació en règim local, mercantil i formació reglada addicional en relació al 

lloc de treball, activitats docents. 
✓ Altres: Coneixement oral i escrit de la llengua catalana.  
✓ Disponibilitat horària i capacitat de treball en equip.  

 

Condicions 

✓ Salari segons aptituds i experiència aportada. 

 

 

 

Presentació de candidatures 

Les persones interessades en participar en aquest procés de selecció han de presentar la seva 

candidatura en un termini de 15 dies.  

 

 

 

 

 

 

 

Tarragona, 3 de Desembre de 2019 

SIRUSA 


