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Descripció de l’empresa
GFT Technologies SE és una consultoria de negoci i tecnologia. El compromís de GFT és impulsar la transformació digital en el sector dels serveis financers. Assessorem les principals institucions financeres del món i desenvolupem solucions de TI a mida, des d’aplicacions bancàries i
sistemes de trading fins a la implementació i el suport de plataformes completes, o la modernització dels sistemes de core bancari. El nostre equip d’innovació se centra en temes com blockchain,
enginyeria cloud, intel·ligència artificial i la internet de les coses.
Fundada el 1987, la companyia compta amb un equip global de gairebé 5.000 empleats a Europa, l’Amèrica del Nord i l’Amèrica del Sud. Les accions de GFT cotitzen a la borsa de Frankfurt, al
TecDAX. A Espanya, GFT hi opera des de 2001; disposa d’un equip de més de 2.000 professionals
repartits entre les seves seus d’Alacant, Lleida, Madrid, Sant Cugat, València i Saragossa.
Perfils professionals sol·licitats
Professionals del sector TI: estudiants, nous titulats, experts/professionals del sector TI.
Què ofereix als joves titulats?
Treballar a GFT és molt més que tenir una simple feina. Creem un ambient de treball positiu i
promovem el teu desenvolupament professional, tant dins com fora de l’oficina.
Ets estudiant o acabes de finalitzar els estudis? Et donem l’oportunitat d’adquirir experiència
laboral i iniciar la carrera professional en el sector TI.
A GFT som un equip dinàmic i orientat a resultats. Ens mou el desenvolupament professional
i la passió per les tecnologies de la informació. Estem orgullosos del nostre esperit innovador i
valorem molt la teva contribució i les teves idees.
Uneix-te a nosaltres i formaràs part d’un equip multidisciplinari, en què podràs ampliar els
teus coneixements treballant amb experts de TI. T’oferim l’oportunitat de créixer, d’arribar tan
amunt com sigui possible i de desenvolupar la teva carrera en l’àmbit internacional.
Procés de selecció
Contacta amb nosaltres a través de careerIberia@gft.com.

Fira de treball UdL SIAU 2018.indd 89

21/03/2018 9:55:40

