
 
 

Convocatòria: Responsable d’Informàtica de Gestió  

i Sistemes d’Informació  
 

 Presentació 

 

BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny, adscrit a la UVic-UCC, té un compro-

mís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la creació 

contemporània. 

 

BAU té com a objectiu formar dissenyadors i artistes amb esperit crític, creati-

vitat i una ment oberta, amb capacitat per entendre els canvis socials, culturals 

i econòmics de l’entorn, i el compromís amb el desenvolupament sostenible per 

donar resposta a les necessitats canviants de la societat. 

 

Descripció 
 
El/la Responsable d’Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació s’incorporarà 

a l’Àrea TIC de BAU.  L'Àrea TIC proveeix tots els serveis en l'àmbit de les tecno-

logies de la informació i la comunicació i els posa a disposició de la docència, la 

recerca i la gestió universitària. Aquests serveis impliquen tutelar, mantenir i ins-

tal·lar equips informàtics, xarxes i aplicacions, coordinar els espais web, campus 

virtual i plataformes docents, a més de vetllar per les aplicacions específiques 

de gestió i el seu funcionament i adequació a les necessitats de la comunitat. 

 

El/la Responsable d’Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació participarà 

de forma determinant en la transformació digital del centre, principalment al vol-

tant de nombrosos processos vinculats als sistemes d’informació per a la gestió 

de les diferents àrees d’activitat de la institució (gestió universitària, docència i 

recerca). 

 

 

 

 

 
 



Funcions i tasques principals 
 

• Administració i manteniment d'infraestructures 

• Bases de dades, xarxes i comunicacions 

• Arquitectura, anàlisi i disseny de sistemes informàtics 

• Anàlisi i selecció de plataformes de maquinari i programari per al desenvolu-

pament de nous sistemes, serveis i aplicacions informàtiques 

• Anàlisi de solucions tecnològiques i d'elaboració de propostes per a la seva 

posterior execució 

• Disseny i desenvolupament d’aplicacions. 

• Suport als diferents perfils de la comunitat BAU: estudiants, PDI (Personal 

Docent i Investigador) i PAS (Personal d’Administració i Serveis) 

• Aplicació de tècniques i procediments relacionats amb la seguretat 

 
Requisits 

 

• Titulació en l’àmbit de la informàtica  

• Coneixements de bases de dades 

• Coneixements de web services 

• Idiomes: català, castellà i anglès 

 
Es valorarà 
 

• Experiència en treball en equip (mínim de 2 anys) 

• Coneixements de Microsoft Azure 

• Coneixements de Moodle 

 
Perfil 
 

• Iniciativa personal i actitud proactiva 

• Capacitat de relacionar-se i treballar en equips multidisciplinaris 

• Empatia 

• Capacitat comunicativa 

• Capacitat d'organització 

• Sentit de la responsabilitat i compromís 

• Creativitat i flexibilitat 

 
 
 



S'ofereix 
 
Contracte indefinit a jornada completa  

 

Procediment 

 

1a fase: selecció de candidatures a partir de CV i carta de presentació (fins al 10 

de maig a candidatures@bau.cat) 

 

2a fase: entrevistes finals (fins al 13 de maig) 

 

 
Incorporació 

 

Immediata (maig 2022) 

 


