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Formació Dual Màster Enginyeria Informàtica
Curs: 2021-2022

INDRA

Formació dual adreçada a estudiants de la UdL: 2 places TFM a l’empresa: Si

Presentació de l’empresa
Indra és una de les principals empreses globals de tecnologia i consultoria i el soci tecnològic
global per als negocis clau dels seus clients en tot el món.

A l’oficina de Lleida hi ha 380 persones en el desenvolupament de projectes de TI, la prin-
cipal activitat és projectes de desenvolupament de programari, aplicant tècniques àgils i
tradicionals de gestió de projectes i participant en totes les fases del projecte des de la presa
de requeriments, gestió, anàlisis funcional i tècnic, implementació, proves i posada en pro-
ducció.

Les tecnologies utilitzades són variades, citant les mes important: Java, .net, Angular, SAP
ERP, Business Intelligence, i com a última en incorporar-se és l’àrea de Big Data amb pro-
jectes referents realitzats amb l’equip de Lleida.

Com que és una empresa global tenim projectes internacionals i podem treballar amb els
nostres companys de les diferents ubicacions que té INDRA a tot el món.

Tasques i perfil professional
Indra concentra en Minsait les seves solucions i capacitats TI i la consultoria de negoci, per
donar resposta als reptes que planteja la transformació digital als seus clients.

El grup Indra és la multinacional de tecnologies de la informació número u a Catalunya i a
Espanya. Compta amb 34.000 professionals distribuïts en 40 països, un 12% dels quals tre-
ballen en els cinc centres de treball que Minsait té a Catalunya. El mercat d’Administracions
Públiques i Sanitat representa el 22% de Minsait. Gràcies a l’experiència en el Sector Públic,
les capacitats pròpies i el coneixement, Minsait ha desenvolupat solucions innovadores es-
pecífiques per a diferents àmbits de negoci, sempre amb el ciutadà com a eix central. Entre
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ells, destaquen els àmbits de ustícia, tributs, sanitat, ensenyament, serveis socials, ocu-
pació, habitatge i Smart Cities. El grup Indra inverteix entre un 5% i un 8% de les seves
vendes en recerca i desenvolupament. A Catalunya, Minsait promou la creació de talent
mitjançant convenis amb les Universitats i compta amb 4.000 professionals, més del 80%
d’alta qualificació. Minsait és un actor amb alta rellevància en el sector TIC català, actuant de
motor per enfortir-lo mitjançant aliances i col·laboracions amb empreses amb capacitats es-
pecífiques. Amb més de 20 anys d’experiència acompanyant les Administracions Públiques,
situant-se en el nucli del seu negoci i posant focus en el que realment importa. Busquem
solucions que permetin l’enriquiment de l’entorn i la societat, la millora de la qualitat de la
vida de les pers ones i la innovació, des d’avui per tenir cura del demà.

Minsait ha col·laborat amb la Generalitat de Catalunya des de fa més de 20 anys, acompa-
nyant els àmbits amb diferents serveis tecnològics. Ara, amb les Polítiques Digitals fona-
mentant un eix clau del Pla de Govern, és el moment de generar la inèrcia de transformació
dels serveis a la ciutadania. Orientem les solucions als objectius marcats pel Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI),
assumint-los des d’aquest moment com a propis. Creiem fermament que la implantació
d’aquest nou model de prestació TIC amb Minsait assegurarà una continuïtat en el servei,
però alhora, avançarà en qualitat i innovació gràcies a la nostra experiència i coneixement
del negoci.

El nostre equip disposa d’experiència demostrada en els àmbits objecte del contracte: Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, Cultura, Empresa i Coneixement, Ensenyament, Polítiques Dig-
itals i Administració Pública, Presidència, Territori i Sostenibilitat i Treball Social I Família. El
coneixement de l’entorn CTTI i dels diferents departaments permet fer una estimació acu-
rada dels FTEs requerits per a cada departament i la distribució dels perfil entre les diferents
unitats segons la seva experiència. Coneixem les tecnologies necessàries: Canigó, J2EE,
.NET, Visual Basic, PowerBuilder, Oracle, SQL Server, entre d’altres, amb els següents
reptes:

• Preparar els sistemes del DARP per a l’adopció de la Política Agrària Comuna 2020
• Facilitar la millora contínua i l’evolució en els processos de cicle de vida de tramitació,

controls, càlcul i pagaments d’ajuts en tots els àmbits del servei
• Impulsar la transformació digital en els àmbits de l’ocupació, del treball, del territori i de

la cultura
• Oferir als ciutadans eines per facilitar la tramitació i consulta de les sol·licituds d’ajuts i

subvencions amb transparència i plena usabilitat
• Reduir el temps de resposta a les demandes en la implementació dels canvis Normatius

i Organitzatius
• Adaptar-se a les noves arquitectures i metodologies en la relació entre el desenvolupa-

ment i l’operació (DevOps)
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Horari i dedicació
Contracte a jornada completa (8 hores/dia)

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
18.250€ bruts anuals.

Localització de la formació dual
PCiTAL Lleida

Perfil

Coneixements
i requisits

• Alumnes de primer i segon any de Màster.

Idiomes

• Català, Castellà, escrit i parlat nivell superior.
• Anglès nivell mitjà o superior

Altres

• Motivació per l’empresa, coneixement de la mateixa.
• Intenció de continuïtat a l’empresa després de finalitzar el Máster.
• Coneixements tècnics i de procedimentals de la tecnologia escollida.
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