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Descripció: 

Important grup empresarial internacional de el sector 

d'infraestructura i enginyeria, precisa incorporar pel seu departament de 

Sistemes i Tecnologia de la Informació una posició de Tècnic / a en Gestió 

de Service Desk. 

 

Ofereixen: 

Formar part d'un grup empresarial internacional, líder en el seu sector, que 

promou principis ètics, socials i mediambientals en les seves relacions amb 

treballadors, clients i proveïdors per tal de millorar sobre el benestar de la 

societat. Disposem d'un entorn de treball flexible i multidisciplinar amb 

l'objectiu de facilitar el desplegament de les teves aptituds i capacitats en 

tota la seva extensió. Si busques incorporar-te a una companyia on 

desenvolupar la teva carrera professional en un entorn internacional, 

formar part d’un equip de professionals amb una sòlida trajectòria en el 

sector, aquesta és una excel·lent oportunitat per a tu. 

 

Responsabilitat: 

Garantir el funcionament en termes de qualitat i terminis establerts, dels 

serveis de Helpdesk i Suport al lloc de treball a nivell corporatiu. 

 

Funcions: 

 Revisió dels Grups d’ Aprovacions i Resolució de Dubtes sobre 

qualsevol incidències i peticions tècniques i funcionals. 

 Revisió d'informes Backlog (diaris, setmanals o mensuals). 

 Gestionar i tramitar consultes, peticions i tiquets als diferents 

equips de l'Àrea de STI. 

 Contribuir a la millora contínua del servei, millorant els 

procediments, fluxes i manuals de servei. 

 Donar suport i gestionar les consultes o incidències a nivell 

internacional. 
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 Realitzar els comunicats interns sobre actuacions programades o 

incidències que afectin el lloc de treball i realitzar en paral·lel al 

seguiment dels equips afectats. 

 Col · laborar i realitzar aquells projectes en què es requereixi la seva 

participació. 

 

Requisits: 

 Formació: 

CFGM SMX – Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes 

i/o CFGS ASIX – Tècnic Superior en Administració de Sistemes 

Microinformàtics i Xarxes o similar. 

 

 Experiència entre 1 i 2 anys en serveis de HelpDesk i gestionant 

serveis de millora. 

 

 Idiomes: Es valorarà Anglès: nivell First 

 

 Competències: Actiu, dinàmic, bona orientació al client i als 

resultats, capacitat resolutiva. 

 

Contracte: 

 Substitució baixa maternitat amb possibilitat d’incorporació 

posterior. 

 

 Salari: A negociar segons perfil i valia. 

 

 Disponibiitat horaria en jornada complerta. 

 

Població del lloc de treball: 

 Barcelona (prop estació de Sants) 

 

 

 

Interessats enviar el currículum a borsadetreball@jviladoms.cat 


