
El Parc Científic de Barcelona (PCB) és un dels parcs científics més importants d'Europa. Creat per la Universitat de Barcelona el 1997, 
el PCB va ser el primer parc científic a Espanya i avui és una referència internacional per a la promoció de la innovació amb 3.000 
professionals, és actualment la llar de tres instituts d'investigació i més d’un centenar d’empreses i altres organitzacions. El PCB és una 
entitat compromesa amb la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i per tant, seran benvingudes i valorades per igual totes les 
candidatures, independentment del gènere o sexe. El PCB necessita incorporar al seu equip: 

UN/A DIRECTOR/A CIO 

Reportant a la Direcció General, la seva missió consistirà en idear l’estratègia del PCB en l’àmbit de la 
tecnologia de la informació i assegurar que tots els sistemes necessaris estiguin correctament 
desenvolupats i implementats, tot garantint que l’anterior aporti el màxim valor per facilitar l’èxit  tant 
en les operacions internes com als serveis oferts als membres de la Comunitat PCB. Assumirà les 
responsabilitats següents: 

• Liderar el procés de canvi a l’àrea de TIC que ha de permetre la millora dels sistemes i l’impuls de 
la cultura digital al PCB. Dissenyar, planificar, implementar i mantenir els sistemes, processos, 
circuits i procediments d’informació requerits per a la gestió eficaç del PCB

• Establir objectius i estratègies per l’àrea de sistemes (SIC)
• Monitoritzar canvis o avanços a la tecnologia que puguin implicar un avantatge competitiu pel PCB
• Analitzar els costos, el valor i els riscos de la tecnologia de la informació per assessorar i suggerir

accions
• Alinear els sistemes de la informació amb els plans del PCB des del punt de vista estratègic de la

seva activitat
• Seleccionar i implementar la tecnologia adequada que pugui procedir per agilitzar les operacions

internes i optimitzar els seus beneficis estratègics
• Dissenyar i personalitzar els sistemes tecnològics i plataformes per  millorar l’experiència del client
• Proporcionar orientació als/ a les professionals del PCB dins l’àmbit
• Planificar, elaborar plecs tècnics i aprovar compres d’equips tecnològics i programari i establir

contacte amb proveïdors IT quan procedeixi
• Supervisar la infraestructura tecnològica (xarxes i sistemes informàtics) per tal de garantir un

rendiment òptim
• Dirigir i organitzar projectes IT
• Formular, proposar i mantenir el pla de sistemes tecnològics donant suport a les necessitats de

digitalització de l’entitat
• Garantir la correcta prestació de serveis als usuaris tant interns com externs

Es requereix: 

• Titulat Superior llicenciat/da en informàtica, enginyeria o altres aplicables dins l’àmbit de les noves
tecnologies

• Excel·lent coneixement de sistemes de IT i infraestructura
• Coneixement sòlid d’anàlisi de dades, pressupostos i operacions
• Es valorarà formació de postgrau rellevant
• Idiomes: Anglès nivell alt tant parlat com escrit

• Experiència mínima de 5 anys en posició similar preferiblement en empreses de serveis amb una
forta complexitat de negoci

• Experiència en el disseny/desenvolupament de sistemes IT i la seva implantació
• Experiència en el lideratge de processos de transformació tecnològica



 

Competències requerides: 
 
• Capacitat d’anàlisi i resolució de problemes 
• Alta capacitat estratègica 
• Capacitat de lideratge i motivació d’equips 
• Excel·lent capacitat d’organització i planificació 
• Comunicacio excel·lent i habilitats interpersonals 
• Orientació a l’assoliment 
• Orientació a client 
• Rigor i alta capacitat de treball 
 
 
S’ofereix:  
 
• Contracte laboral indefinit de jornada completa (39h/setmana) 
•  Salari d'acord a experiència i qualificació 
•  Incorporació immediata 

 
Les persones interessades enviar CV i carta de presentació (fins 29/01/2023) 

borsadetreball@pcb.ub.cat 
Indicar referència: DIR CIO 

mailto:borsadetreball@pcb.ub.cat

