Tècnic/a project manager digital
Entitat de l’àmbit de la salut
Funcions a
desenvolupar

• Identificar necessitats d’accés, comunicació i interacció entre els usuaris i els
serveis sanitaris.
• Dissenyar les propostes de solucions digitals, de noves funcionalitats, de
processos automatitzats per assegurar la comunicació.
• Elaborar els requeriments tècnics, els algoritmes de fluxos i les necessitats de
recursos assistencials que es requeriran per atendre i gestionar la demanda.
• Elaborar l’arquitectura de dades i les integracions.
• Elaborar els documents funcionals, i els materials d’informació i formació pel
desplegament de les funcionalitats i les eines.
• Coordinació per a la gestió dels dominis web i dels markets d’aplicacions.
• Coordinar i prioritzar les necessitats en l’àmbit de la transformació digital.
• Coordinar l’avaluació de solucions i disseny del procés de desenvolupament i
implementació d’eines digitals.
• Planificar i dur a terme el seguiment del desenvolupament digital, la integració
amb sistemes i la integració amb els recursos assistencials.
• Elaborar informes d’indicadors de performance de les solucions.
• Seguiment del desenvolupament, la implementació amb els projectes de
transformació digital, garantint la consecució de resultats en els timings i els
recursos establerts, i coordinar-los amb una visió integral.
• Gestionar la contractació i la facturació dels proveïdors externs i coordinar-ne
la seva gestió i execució.

Requisits

• Títol universitari de llicenciatura o de grau universitari + màster, equivalent al
nivell MECES 3 (mínim 300 crèdits ECTS), preferentment en multimèdia, en
ciències de la comunicació o en màrqueting digital.
• Experiència en la detecció de necessitats de l’usuari i en el disseny de
solucions digitals i processos per satisfer les demandes comunicatives i
d’informació.
• Experiència en la planificació i seguiment del desenvolupament de solucions
digitals per l’usuari, així com del seu rendiment i implementació.
• Experiència en la gestió i la planificació econòmica de projectes de l’àmbit
digital.
• Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de
Política Lingüística o equivalent.

Es valorarà

• Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
• Capacitats per desenvolupar una visió estratègica, i amb iniciativa i orientació
als resultats. També, bones habilitats de treball en equip, d’organització i
planificació, i d’innovació i creativitat.
• Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

• Coneixement de diferent eines per a gestionar projectes digitals com: Trello,
Jira, etc.
• Experiència en processos de transformació digital.
• Experiència en implementació d’eines digitals des de l’òptica de l’usuari.
• Experiència en metodologies de treball àgil.

T’interessa?

Les persones interessades que compleixin els requisits podeu presentar el
currículum a l’adreça jespin@mktcom.cat. A l’assumpte del correu cal especificar
la referència “10-Tècnic/a project manager digital”.

