
Sopra Steria

Sopra Steria

Carrer de Casanova, 2-4

08011 Barcelona

  www.soprasteria.es

Telèfon: 93 242 30 0

Descripció de l’empresa
Sopra Steria, líder europeu de la transformació digital, presenta una de les carteres comercials 

més completes del mercat: consultoria, integració de sistemes, edició de programari i   business 

process services.

Com que combina valor afegit i innovació en les solucions aportades, a més de l’efi ciència dels 

serveis prestats, Sopra Steria acompanya els seus clients en els seus programes de transformació, 

i els ajuda a optimitzar l’ús de la tecnologia digital. Amb més de 38.000 col·laboradors en més 

de vint països, Sopra Steria va tenir el 2015 una xifra de negoci de més de 3.600 milions d’euros.

A Espanya, Sopra Steria ha assolit un volum de facturació de 107 milions d’euros, i té quasi 

3.000 professionals repartits en nou centres de treball. 

Vols tenir més informació sobre per què treballar amb nosaltres? Coneix-nos! 

http://www.soprasteria.es/trabaja-con-nosotros  

Perfi ls professionals sol·licitats
• Titulats en Enginyeria (preferiblement en Informàtica o Telecomunicacions). 

• Valorem positivament:

• Coneixements d’idiomes europeus, sobretot francès.

• Bona actitud. 

• Ser un bon team Player.

• Interès per projectes internacionals en entorns multiculturals a Barcelona ciutat.

Què ofereix als joves titulats?
• Contracte indefi nit des del primer dia (no són pràctiques).

• Categoria professional de programador júnior.

• La primera retribució com a professional d’IT (salari segons el conveni estatal d’empreses 

de consultoria).

• Tiquets restaurant.

• Assegurança de vida i accidents.

• Possibilitat de benefi ciar-se de tiquet transport, tiquet guarderia, assegurança mèdica pri-

vada i formació a través del pla de retribució fl exible.

• Pla de desenvolupament de carrera i formació. 

• Horari de treball fl exible, amb divendres i agost intensius.

• Lloc de treball: Barcelona ciutat.

Procés de selecció
Entrevista personal, prova de coneixements d’algorísmia i programació i, si escau, proves de 

nivell d’idiomes.


