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Descripció de l’empresa
GFT Technologies SE és una consultora de negoci i tecnologia en la qual confien les institu-

cions financeres líders per solucionar els seus reptes de negoci. GFT dona respostes al constant 

canvi actual i innova contínuament per satisfer les demandes de la revolució digital. GFT reuneix 

l’assessorament, la creativitat i la tecnologia amb la innovació i els coneixements especialitzats 

del sector financer per transformar el negoci dels seus clients.

GFT connecta startups, pioners tecnològics i les companyies consolidades en una xarxa global, 

cosa que permet aprofitar tendències disruptives en el sector financer i maximitzar l’esperit in-

novador dels participants.

Amb seu a Alemanya, GFT va obtenir uns ingressos d’uns 374 milions d’euros el 2015. GFT és 

present en dotze països i té 4.700 treballadors. Les seves accions cotitzen a la borsa de Frankfurt. 

A l’Estat espanyol, la companyia opera des de 2001, amb seus a Sant Cugat (Barcelona), Alacant, 

Lleida, Madrid, València i Saragossa.

Perfils professionals sol·licitats
Professionals del sector TI: estudiants; nous titulats; experts/professionals del sector TI.

Què ofereix als joves titulats?
Ets estudiant o acabes de finalitzar els teus estudis? Et donem l’oportunitat d’adquirir expe-

riència laboral i iniciar la teva 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, i de desenvolu-

par la teva carrera en l’àmbit internacional.

Procés de selecció
Contacta amb nosaltres a través de careerIberia@gft.com.


