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Descripció de l’empresa
A Lleida.net, operadora de comunicacions electròniques, centrem la nostra activitat principal 

en la notificació i contractació electrònica certificada, ajudant les empreses en els seus processos 

de digitalització de manera fàcil, no intrusiva i legal. Actuant com a tercer de confiança, propor-

cionem una prova documental i certifiquem la transacció de la comunicació i del seu contingut.

Les nostres solucions de contractació electrònica són un marc de referència per a les empreses 

del sector fintech, insurtech i comodities, que requereixen, en els seus processos de contractació, 

immediatesa i cobertura de totes les garanties legals.

Tenim més de vint anys d’experiència treballant en processos de transformació digital, i tenim 

patentats els nostres serveis en diversos països d’arreu del món. 

Perfils professionals sol·licitats
A Lleida.net estem reforçant contínuament el nostre equip de professionals. Busquem tèc-

nics de sistemes, programadors, enginyers superiors, d’economia, ADE, dret..., amb un alt nivell 

d’anglès, amb un bon expedient acadèmic i amb moltes ganes de treballar.

T’oferim la possibilitat d’obtenir experiència professional en una empresa internacional i en 

un entorn dinàmic, jove i compromès, que et permetrà aconseguir un desenvolupament personal 

i professional continu.

Entre les qualitats personals, destaquem l’empatia, la responsabilitat, gent amb opinions, 

idees, experiències, que puguin aportar dinamisme al negoci, per tal que Lleida.net segueixi sent 

una de les empreses de referència al món de la comunicació electrònica certificada.

Què ofereix als joves titulats?
Des de les nostres oficines centrals a Lleida formaràs part d’un dels nostres departaments 

estratègics, i col·laboraràs i faràs aportacions a un projecte concret:

• Seràs part d’un gran equip,

• D’un grup internacional de treball;

• Tindràs tarifa plana de cafè,

• I zero avorriment!
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