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OFERTA DE FEINA 
 

Operador/a Xarxa 

 

Descripció de les tasques a realitzar :       

 Instal·lació i configuració per a posada en servei dels equips (com a part del 

flux de provisió dels serveis) 

 Supervisió de la xarxa de client (accessos, equips gestionats ...) i detecció i 

registres (proactiu i reactiu), d'incidències detectades a través de les 

aplicacions informàtiques previstes a aquest efecte. 

 Diagnòstic atenció i resolució d'incidències per a això serà necessari mitjançar 

amb altres departaments i/o altres EECC de TELEFONICA, (talls de serveis, 

pèrdua parcial de serveis, talls intermitents, lentitud etc.) 

 Operació de la xarxa (accessos, equips gestionats ..,) de comunicacions dels 

clients (altes baixes, modificacions i treballs programats) 

 Test i rutines que es defineixin (periòdiques o no, depenent del Client final). 

 Registre de l'activitat en les eines previstes a aquest efecte, tant de provisió 

(workflow de provisió), com assegurament del servei/sistemes de tickets) 

 Configuracions complexes per posades en servei dels equips (com a part del 

flux de provisió dels serveis), i realització de plantilles per a provisió. 

 Diagnòstic, seguiment intern (entre els diferents departaments de Telefónica) 

i resolució d'incidències complexes (per a això serà necessari mitjançar amb 

altres departaments i/o altres contractes de telefònica). 

 Obtenció de dades per a l'elaboració d'estadístiques. 

 Atenció al client (telefònica, correu electrònic, presencial, etc.) 

 Control d'inventari de planta 

 Tasques administratives relacionades amb el servei i realitzades amb eines 

predeterminades. 

 

Formació :                                            

 CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX) 

 CFGS Informàtica i telecomunicacions 

 

Altres formacions : 

Formació relacionada amb el sector informàtic. 

Coneixements de Xarxes, veu i dades. 

 

Experiència :                                                          

Valorable experiència com a operador/a de xarxa (veu/dades) 

 

Horari :                                                          

Torns 7*24 de dilluns a diumenge 
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Contracte :                                            

Contracte Temporal per obra i serveis. Posició estable, projecte de llarga durada. 

 

Salari :                                            

A determinar 

 

Adreça del lloc de treball:                             

Sabadell 

 

 

Interessats envieu el currículum a borsadetreball@jviladoms.cat 
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