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Descripció de l’empresa
Indra és la multinacional de consultoria i tecnologia número u a Espanya i una de les principals 

d’Europa i de l’Amèrica llatina. Oferim solucions i serveis tecnològics per als nostres clients dels 

sectors de transport i tràfic, energia, indústria, administració pública i sanitat, serveis financers,  

seguretat i defensa, i telecomunicacions i mitjans de comunicació, a 149 països. Indra és una de 

les primeres companyies europees del seu sector per inversió en R+D, amb 195 M€ invertits en 

l’últim any.

Software Labs és la nostra xarxa de centres tecnològics especialitzats en el desenvolupament 

de projectes d’enginyeria de programari, amb 25 centres i més de 9.000 professionals.

Perfils professionals sol·licitats
Cerquem persones acabades de graduar, o professionals amb poca experiència, en enginyeries 

i carreres de ciències o cicles formatius afins, que vulguin desenvolupar tot el seu potencial i créi-

xer professionalment en una companyia líder en tecnologia. 

Si ets innovador, proactiu i tens interès per treballar en equips multidisciplinaris, Indra és el 

teu lloc. Valorem un bon nivell d’anglès i la possibilitat de mobilitat geogràfica. 

Què ofereix als joves titulats? 
A Indra et beneficiaràs d’un pla de formació atractiu i treballaràs al costat dels millors experts 

del país. Participaràs en projectes internacionals de diversos àmbits i tecnologies (Java, .net, ERP, 

Business Intelligence, BigData, etc.), amb equips multiculturals o locals, segons les teves preferèn-

cies. Tindràs una carrera adaptada als teus objectius personals, en un entorn flexible, en el qual 

gaudiràs de nombrosos beneficis socials i d’un interessant paquet retributiu. Enfoca la teva passió 

i el teu compromís cap al desenvolupament i la transformació tecnològics de la societat a través 

de les oportunitats que t’oferim.

Procés de selecció
Proves psicotècniques, una prova d’anglès i una entrevista personal.
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