
 
Direcció de Recursos Humans  

Àrea de Formació, Selecció i Desenvolupament 
Dept. de Mobilitat i Convocatòries 

Carrer Provença, 156, Altell 
Ext: 2285/5434 

Horari: de 8:00 a 17:00 h 
 

198/16

07/12/2016

22/12/2016

Núm. de referència

Barcelona,Anunci convocatòria interna:

1 TÈCNIC/A FPII - Àrea de Tecnologies de la Informació

DIRECCIÓ DE L'ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ*

*

* De 09.00h a 17.30h, de Dilluns a DivendresHorari

ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

- Experiència en administració dels mòduls de SAP: FI CO PS IM GM (Financer), MM PM SD 
(Logística), HR (Recursos Humans), i IS-H IS-HMED (Assistencial). 
- Experiència amb diverses versions de SAP de R/3 a 7 Business Suite. 
- Experiència en el disseny d'aplicacions SAP amb alta disponibilitat. 
- Experiència amb diferents eines de SAP en termes de millores, análisi de rendiment, etc.
- Experiència en sistema operatiu SLES i bases de dades Oracle i SAP HANA. 
- Experiència amb HANA (Suite/ BW i S/4) i Fiori.
- Experiència en Business Objects, Composite Environement, SAP XI/PI i SAP Portal. 
- Experiència amb migracions de SAP homogènies i heterogènies. 
- Experiència en la integració d'aplicacions SAP en infraestructuras corporatives. 
- Coneixement de la interfície d'usuari de SAP. 

Es valoraran les competències associades a:
- Capacitat d'avaluar i entendre els patrons de solucions.  
- Capacitat de relació interpersonal i treball en grup.
- Habilitats de comunicació verbal i escrita. 
- Orientació a resultats i compromís per complir amb terminis estrictes.

MÈRITS. Es valorarà:

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia

REQUISITS:

37,5 h./Set
.

- Ser treballador fix o temporal de l’Hospital Clínic o de les institucions relacionades  
- CFGS/FPII de l'àmbit professional Informàtica i comunicació.
- Coneixement i/o experiència en la planificació, implementació i suport de implementacions 
SAP de gran escala i complexos.

Tota la informació referent als requisits i les condicions per poder presentar-vos al procés 
de selecció interna per a aquest lloc de treball, la teniu a la vostra disposició en el panell 
d'anuncis de la Direcció de Recursos Humans, i en intranet:  àmbit Direcció de Recursos 
Humans, Processos de Selecció

Previament és necessari 
accedir amb usuari i login


