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Formació Dual Màster Enginyeria Informàtica
Curs: 2021-2022

ELECTRONICA SALTO, S.L.

Formació dual adreçada a estudiants de la UdL: 1 plaça

Presentació de l’empresa
Som una empresa lleidatana nascuda al 1994. Actualment, formem l’equip un total de 250
treballadors en plantilla. Ens dediquem a donar serveis tecnològics: les nostres línies de
negoci son: - Tech Services: donem suport, instal·lacions i manteniments de equipament
informàtic, donant cobertura a nivell nacional.

• Software Factory: hem desenvolupat SOM, una plataforma per a la optimització i gestió
de processos i recursos basada en tecnologia Iot, geolocalització, Intel·ligència Artificial
i mobilitat. Recentment hem guanyat el premi Repte 5G otorgat per la Fundació Mobile
World Capital Barcelona per la nostra proposta d’un robot assistencial, que està con-
nectat a la plataforma SOM i basat en tecnologia IoT (Internet Of Things). Aquest robot
monitoritza l’estat de persones grans, respon a peticions i alerta de qualsevol estat a
familiars i cuidadors.

Tasques i perfil professional
Seràs un developer més de l’equip de la Software Factory. La teva missió serà la de millorar la
plataforma SOM (programació web i de la app movil) i participar en els projectes de innovació
basats en la nostra plataforma SOM i relacionats amb tecnología IoT (Internet Of Things)
aplicada a Agricultura 4.0, Energia Solar, Industria 4.0, Social Care incorporant AI i robots
assistencials. Treballaras amb la metodologia Scrum Daily i tocaras els llenguatges: .net,
.net core, c#, asp.net, html, css, javascript, python, Java

Horari i dedicació
Contracte a jornada completa (8 hores/dia)
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La nostra oficina esta oberta de 8h a 18h. Dintre d’aquesta franja, horari a convenir.

L’estudiant està contractat a jornada completa. Quan l’estudiant està realitzant activitats de
formació del Màster (assistència a classes, avaluacions, etc.) es considera que l’estudiant
està treballant a l’empresa. En període no lectiu l’estudiant serà a l’empresa.

Durada de la formació
Octubre de 2021 a Febrer de 2023

Es pot iniciar la contractació al mes de Setembre si ho desitgeu. La duració del contracte
laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració
13.000€

Localització de la formació dual
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida Turó de Gardeny Edifici TIC. Baixos.
25003 (Lleida)

Perfil

Coneixements
i requisits

• Treballaràs amb:
– Python
– Javascript
– HTML
– CSS
– Java
– .NET
– C#

Idiomes Català, Castellà, Molt valorable Anglès.

Carles Mateu • eps.coordmeinf@udl.cat • 973 702199
Escola Politècnica Superior - Universitat de Lleida Juny de 2021

mailto:eps.coordmeinf@udl.cat

