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Centre de Competències d’Integració 

de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat 

 

Sol·licitud de Procés de Selecció 

 

 Nom del lloc de treball  

 Tècnic júnior d’ homologacions i processos pel Centre de Competències d’Integració 

 

 Funció/missió del lloc de treball 

L’aplicació de les TIC a l’entorn sanitari requereix establir estàndards que facilitin la 

interoperabilitat entre sistemes d’informació, aplicacions, i dispositius. Per tan cal establir i 

mantenir un sistema de requeriments d’interoperabilitat i definir Guies d’Implementació i Criteris 

d’Homologació per a productes i serveis a utilitzar en aquest entorn. El treball principal en aquesta 

línia són les tasques per a la gestió de tot el sistema d’homologacions d’interoperabilitat que fem 

amb l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut i la AIAQSS. 

A més, cal treballar com la introducció de la interoperabilitat en el sector salut modifica els 

processos associats per treure’n tota la rendibilitat 

 Aspectes valorables 

o Iniciativa, organització i planificació 

 Competències professionals 

o Haver obtingut recentment un títol universitari . Preferentment en enginyeria industrial 

o Coneixements bàsics en informàtica (Java) i en l’ús de les TICs a nivell d’usuari 

o Idiomes: català, castellà, anglès (domini de tots tres) 

o Escriure de forma estructurada i clara 

 Tasques a desenvolupar 

Establir, gestionar  i mantenir un sistema d’homologació de requeriments d’interoperabilitat per a 

productes i serveis a utilitzar en l’entorn sanitari 

Anàlisi de processos en l’operativa dels centres assistencials i avaluació de la seva eficiència 

 Dependència jeràrquica 

Responsable del CCI-TCM 

 Condicions laborals  

- Contracte en pràctiques 

- Jornada completa 37,5 h/setm 

- Retribució bruta 14.500 €/any el primer any contractat i 18.000 €/any el 2º any.   
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Centre de Competències d’Integració 

de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat 

 Requeriments previs exigits 

o Títol universitari . Preferentment en enginyeria industrial 

o Coneixements bàsics en informàtica (Java) i en l’ús de les TICs a nivell d’usuari 

o Idiomes: català, castellà, anglès (domini de tots tres) 

 

 Els interessats enviar: 

- CV amb la seva adreça electrònica i telèfon de contacte 

- Si fa menys de quatre anys que ha finalitzat la carrera, dades de l’expedient acadèmic 

 

 Lliurament de currículums   rrhh@tecnocampus.cat 

 Termini de lliurament de currículums   18/11/2012 

 

 

 


