Perfil Analista Funcional departament de SSII –
Àrea d’Organització i Sistemes d’Informació
Responsabilitats:
Reportant al Director del departament de Sistemes d’Informació les responsabilitats
principals seran:



Conceptualització i definició de requeriments per al desenvolupament de les
aplicacions informàtiques i entorns web de les àrees i programes de la FBLC.
Coordinació i supervisió dels desenvolupaments i dels proveïdors externs
implicats en els mateixos.

Funcions:
Les funcions principals seran la gestió proactiva de les necessitats operatives de
les àrees clients, que inclou:



Manteniment d’una relació de confiança amb les Àrees a les quals es donarà
servei, donant-los-hi suport en la consecució dels seus objectius



La capacitat de comprensió i modelat dels processos operatius



La concreció de les necessitats de suport informàtic en les tasques analitzades
dins del modelat dels processos operatius



La confecció del document "anàlisi requeriments", que serà validat tant per l'àrea
peticionaria com pel responsable de l'Arquitectura Funcional de FLC.



Definir l’abast adequat dels projectes, coordinant i participant de forma activa i
directa en l’execució dels mateixos



La planificació i seguiment dels projectes en quant a grau d’avanç, compliment
d’objectius, qualitat i calendari, racionalitzant i optimitzant els recursos utilitzats
per aconseguir un resultat



L'anàlisi, avaluació de cost, i la priorització i calendarització d'acord amb les
necessitats de l'àrea i la capacitat de càrrega de treball



La gestió de les incidències, compliments i incompliments de planificació



Un informe mensual de seguiment per a cada un dels temes que gestioni de
l'àrea assignada.



Coordinar els proveïdors externs pel que fa tant a la definició de propostes
concretes com al seguiment dels diferents projectes
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Capacitats:
Les capacitats que haurà de tenir són:








Capacitat d’establir i gestionar les relacions amb les Àrees i els departaments
Visió de la globalitat i del detall
Capacitat de treball en equip
Capacitat per planificar i ordenar l’activitat
Rigor i capacitat analítica i d’abstracció
Capacitat de comunicació oral i de generació de confiança
Actitud proactiva

Experiència:
Es valorarà experiència de 2 anys en els següents àmbits:


Gestió de projectes informàtics de desenvolupament.



Experiència demostrable com a analista funcional i/o cap de projecte en la
implantació d’aplicatius de gestió.



Es valorarà experiència en la conceptualització i construcció de portals web i
aplicacions per dispositius mòbils, així com coneixements en temes d’usabilitat i
experiència d’usuari.



Coneixement de les tecnologies web més habituals i específicament de
llenguatge de programació Java i el portal de gestió de continguts LifeRay.




Coneixements generals de sistemes de gestió de bases de dades i
específicament de sistemes Oracle, MySQL i SQLServer.



Coneixements dels servidors web i d’aplicacions més habituals i en particular
Apache / Tomcat, WebLogic i IIS.



Es valorará també tenir coneixements de tecnologies de Business Intelligence /
DataWarehouse i Big Data , així com ser coneixedor de la tecnologia
Qlikview.Gestió del canvi en la implantació de nous sistemes d’informació



Coneixements de temes de Seguretat Informàtica i LOPD.

Formació:
Es valorarà la formació següent:


Llicenciatura o enginyeria superior en informàtica o similar
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