
CONVOCATORIA PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE DESENVOLUPADOR/A 
MULTIMÈDIA 

Informació i Comunicació de Barcelona SA spm, empresa gestora de Barcelona 
Televisió (betevé), convoca procés de selecció per a cobrir un lloc de treball de 
Desenvolupador/a multimèdia:

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Desenvolupament de projectes digitals i integracions gràfiques en diferents finestres de 
l’univers betevé, actuals i futures. 

DESCRIPCIÓ FUNCIONS LLOC DE TREBALL: 
- Programar els elements gràfics per la seva adaptació i integració multimèdia. 
- Desenvolupar els diferents grafismes multimèdia en funció del canal de 

distribució: TDT, web, OVP, OTT, mòbil i xarxes socials i futures 
pantalles/plataformes.

- Mantenir i gestionar els desenvolupaments existents.
- Donar suport al Technical Leader i àrea digital, àrea de grafisme i àrea 

d’interactius i visualització de dades.
- Desenvolupament d’aplicatius web.
- Gestió de bases de dades.
- Mantenir-se format en el programari habitual de desenvolupament web, disseny 

gràfic, programació, entorn 3D, disseny i bases de dades.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:

Formació imprescindible; grau universitari o llicenciatura en Multimèdia o Disseny i 
creacions digitals o Enginyeria multimèdia o graus/llicenciatures assimilables. 
A més es valorarà altre titulació oficials afins.
Idiomes: català, castellà i anglès tècnic. 

Experiència imprescindible en:
- Desenvolupament web: HTML, CSS(LESS), PHP i Java Script.
- Bases de dades: SQL, base de dades relacionals, XML, json.
- Disseny web en multipantalla-responsive.

Es valorarà experiència en: 
- Coneixements en D3
- Coneixements de l’entorn ORAD
- Coneixements tractament d'APIs de mapes, Google, MapBox, etc…
- Treball amb dades en temps real
- Experiència en el mitjà audiovisual realitzant tasques similars. 

Característiques personals:
Capacitat d’adaptació i de resolució de problemes, treball en equip i pro activitat.
Ha de demostrar la seva capacitat per fer aquestes tasques amb la intensitat, pressió, 
qualitat i solvència requerides per l’equip, i capacitat per adaptar-se al ritme i necessitats 
d’un mitjà de comunicació.   



CONDICIONS LABORALS:
Contracte: Indefinit
Jornada: completa
Sou brut anual: Grup 4 nivell 2 de 30.357,12 € en 12 pagues.  (inclou un 10% de 
disponibilitat)

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:
Els candidats interessats podran presentar les seves candidatures, fins a les 24:00 h. 
del 18 de desembre de 2019, a l’adreça de correu electrònic selecciorrhh@beteve.cat 
adjuntant:

- Sol·licitud de presentació de la candidatura que inclogui l’enllaç que contingui 
treballs realitzats per l’aspirant demostrant les seves capacitats de disseny i 
desenvolupament.

- Currículum Vitae

- Fotocòpia títols oficials.

Barcelona, 9 de desembre de 2019.


