OFERTA DE TREBALL
DESENVOLUPAMENT FRONT-END
CÍCLICA [space · community · ecology]

Perfil de la persona candidata
 Persona amb nivell sòlid de desenvolupament web (HTML5, CSS, JavaScript)
 Persona amb coneixements de VueJS
 Persona amb coneixements de SCSS
 Persona dinàmica i resolutiva, metòdica i ordenada en el desenvolupament de diferents tasques
 Persona amb capacitat de treball cooperatiu
Es valorarà:
 Experiència i coneixements en les següents llibreries i/o frameworks:
-

Mapbox GL

-

NodeJS

-

Webpack

-

Django

 Experiència en el maneig de bases de dades relacionals SQL
 Experiència en projectes de visualització de dades dinàmiques.
 Experiència amb metodologies àgils (SCRUM)
 Experiència i coneixements en la utilització de software relacionats amb el disseny gràfic:
-

Adobe Photoshop

-

Adobe Illustrator

Es valorarà addicionalment:
 Titulacions, experiència i coneixements en la utilització de software relacionats amb la gestió de bases de dades i els sistemes
d’informació geogràfica (GIS).
 Experiència, vinculació i/o interès en:
-

L’arquitectura i l’urbanisme

-

El medi ambient i la sostenibilitat

-

El món cooperatiu i/o de l’economia social i solidària
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Descripció de les funcions del lloc de treball
Reforçar la cooperativa amb una persona que participi en el manteniment i desenvolupament de les aplicacions web que
donen suport als diferents projectes de la cooperativa.
 Manteniment i desenvolupament de programari Front-end:
-

Desenvolupament i manteniment d’aplicacions web que combinen les tecnologies VueJs + Django

-

Integració de mapes per a la visualització de dades utilitzant la llibreria Mapbox Gl

 Disseny i estudi de UI i UX:
-

Participació en les decisions de disseny

-

Aplicació del disseny mitjançant SCSS

-

Adequació de la interfície i del seu funcionament per als diferents tipus d’usuaris i dispositius

 Elaboració de documentació dels diferents projectes.
 Creació i preparació del material gràfic necessari per a les diferents aplicacions:
-

Edició d’imatges amb Adobe Photoshop

-

Creació de material propi (icones, gràfics,…)

Formació
Possibilitat d’assistència a cursos o formacions especifiques relacionades amb les funcions del lloc de treball en horari laboral
i amb cost assumit per la cooperativa.

Condicions laborals
 Contracte laboral de 6 mesos de duració a jornada parcial (20 h/setmana), amb possibilitats d’ampliació
 Incorporació immediata
 Flexibilitat horària i possibilitats de teletreball
 Salari segons vàlua
Es pot enviar currículum amb carta de motivació a: admin@ciclica.eu
Referència: Oferta de treball 21_01
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