Oferta de treball
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
1 Administrador de sistemes, 25 hores setmanals
Objectius:
Mantenir, donar continuïtat, documentar, procedimentar, i processar les infraestructures i
aplicacions del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, incloses les del Centre
Específic de Recerca IULA.
Perfil
1) Requeriments acadèmics
Enginyeria Informàtica o similar.
2) Habilitats tècniques
Entorns de treball:
- Coneixements avançats del sistema operatiu Linux
- Es valoraran coneixements d'Active Directory
- Familiaritzat amb entorns de virtualització VMWare i tecnologia de contenidors (Docker)
- Coneixements de serveis web, Apache y Tomcat
- Capacitat per a fer servir les eines i tecnologies de codi obert
A nivell d'aplicació:
- Donar servei a aplicacions que s'executen en entorns Linux i plataforma de virtualització de
VMware
- Bon nivell d'scripting (bash shell ruby python)
- Bon nivell de bases de dades relacionals
- Valorable el coneixement en aplicacions de Processament de Llenguatge Natural
Habilitats personals:
- Fortes habilitats verbals i escrites, inclosa la capacitat per a crear documentació tècnica així com
diagrames de sistema
- Capacitat d'interacció tant amb els tècnics informàtics de la Universitat i les seves
infraestructures, com amb els lingüistes del Departament i les seves necessitats
Altres:
- Es valorarà l'experiència prèvia.
- Anglès, mínim B2
Contracte i salari
Personal de Suport a la Recerca (grup 1 tècnic de suport llicenciat)
Dedicació 25 hores setmanals. Salari: 21.995 €
Contracte anual després d'un període de prova, renovable fins a 3 anys.
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Informació sobre el procés de selecció
Cal omplir el formulari i adjuntar-hi una carta de presentació, un Curriculum Vitae i una còpia del
certificat acadèmic de la titulació. Els candidats preseleccionats passaran a una fase d'entrevista
amb una comissió de selecció.
Termini per a la presentació de candidatures: 23 de novembre.
Entrevistes: entre el 3 i el 5 de desembre.
Publicació de resultats: 10 de desembre.
Data prevista d'inici de contracte: 1 de gener de 2019.
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