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Formació Dual Màster Enginyeria Informàtica
Curs: 2021-2022

INVELON TECHNOLOGIES

Formació dual adreçada a estudiants de la UdL: 1 places

TFM a l’empresa: Si

Presentació de l’empresa
L’Activitat de RosRoca es basa en el disseny, en la enginyeria, en la fabricació, en la com-
ercialització i manteniment d’equips de recollida de residus i d’equips per a la neteja i sane-
jament urbà i industrial, amb l’objectiu d’assolir el compromisos basats en la millora de les
vides de les persones i el seu entorn.

La innovació i la investigació són els nostres eixos principals, aquests, empenyen tot el nostre
sistema de treball cap als nostres principals objectius: una societat millor, més moderna,
sostenible i respectuosa amb el medi ambient. El servei prestat al client es basa en els
nostres valors essencials: Esperit emprenedor, innovació, qualitat, flexibilitat, orientació al
client i integritat.

Tasques i perfil professional
Aquesta persona s’incorporarà a l’àrea de Softvvare dintre del departament de Enginyeria.

Les tasques principals seran:

• Validació y testeig de software para producció, prototipus i projectes de ItD, tot dintre de
un procés / documentació FMEA (Failure Mode 8. Effects Analysis)

• Suport a incidències de producció, configuració de equips,
• Manteniment de totes la documentacions sobre estàndards de programació, entorns de

desenvolupament e instal-lació, especificacions funcionals, interfase de comunicacions,
definició de objectes / mètodes / propietats, FMEA, ….
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• Connexió, anàlisis i diagnòstic de les dades obtingudes de la monitoritzacions de xarxes
CAN amb eines com “CAN Analyzer” (Vector),

• Alliberació de Softvvare dintre d’un softvvare PLM (Product Life Management) i el proces-
sos definits de PCRIPCN (Product Change Request / Product Change Notification),

• Anàlisis de dades,

Tot això dintre de un entorn multidisciplinari:

• Programació de PLC de seguretat y HMI en CoDeSys v3 (entorn de programació de
controladors segons estàndard industrial IEC 61131-3), Maquina de Seguretat segons
directiva de seguretat de maquines 2006/42/CE, Entorn maquinaria industrial, amb com-
ponents hidràulics / pneumàtics como objecte de control del Softvvare,

• Xarxes:
– CAN, CANOPEN, CAN Safety, CAN J1939, CleANopen,
– Ethernet Automoció,
– Diagnòstic i manteniment remot amb mòdem 4G,

• Connexions / interface amb vehicles (camions) automoció, tant motors tèrmic, com híbrids
o elèctrics.

• Anàlisis de dades amb MatLab

Possibilitats de projectes de Big Data i Intel-ligència Artificial, en l’entorn del producte i les
tecnologies ja comentades

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
14.000€ bruts anuals.

Localització de la formació dual
ROS ROCA, S. A.



3

AV/ CERVERA S/N

25300, TARREGA

Perfil

Coneixements
i requisits

• Menció en Computació. De les 3 mencions del pla d’estudis, entenen
que la que mes s’apropa a les tasques, projectes y perfil de la nostra
empresa seria la Menció en Computació.

• Amb bon expedient acadèmic y molt bona capacitat per a integrar-se en
un projecte multidisciplinari i complexe.

• Analític, proactiu, responsable i amb bones competències tècniques.
Acurat amb el detalls, compromès amb la qualitat del treball.

• Bona capacitat de treball en equip i aprenentatge. Amb capacitat per
mantenir una bona visió global de tot el projecte de softvvare tant per
la validació con per la modificació de softvvare, i sempre dintre del
estàndards del la empresa.

Idiomes

• Anglès avançat
• Segona llengua valorable
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