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Customer and Operations Support (Substitució Baixa Maternitat)

S’incorporarà al departament d’Operacions de NEMON per a donar suport als Clients de NEMON
i executar diversos processos operacionals pels diferents productes software que desenvolupa
NEMON.
Les seves responsabilitats seran:






Suport a Clients sobre l’ús de les Aplicacions software que desenvolupa NEMON, per
via telefònica, mail, vídeo-conferència,
Recollida de requeriments de necessitats dels clients, i comunicació a l’equip tècnic de
les necessitats,
Seguiment de l’execució de les tasques de desenvolupament, acomplint els temps
compromesos,
Testing i validació de les funcionalitats desenvolupades,
Execució de diversos processos periòdics i seguiment de la qualitat de l’execució
d’aquests.

Aquesta persona hauria de disposar d’alguna de les següents titulacions:




Enginyeria Técnica o Superior en qualsevol àmbit,
Diplomatura o Llicenciatura en àmbits de les ciències o econòmics,
CFGS d’àmbit tècnic, o científic

La persona que busquem ha de tindre:








Ètica i valors professionals (el fi no justifica els mitjans)
Molt bona capacitat de comunicació tant oral com escrita
Capacitat de treball en equip
Experiència mínima de 3 mesos en una posició similar
Elevats coneixements d’eines ofimàtiques,
Li ha d’agradar la tecnologia i el software i tindre inquietuds en aquest sentit,
Correcte nivell d’anglès,

Oferim:
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Inicialment, contracte de formació. Ha de treballar un mínim de 2 mesos al costat de la persona
a la que substituirà durant la seva baixa maternal, per aprendre exactament la feina que fa
aquesta persona i la pugui fer de forma autònoma un cop comenci la baixa.
En aquest moment es farà un contracte d’interinitat o substitució que durarà uns 4 mesos, fins
que la persona substituïda retorni al seu lloc de treball.

Data límit d’inscripcions: 3 de Juliol de 2016.
Enviament de candidatures a: ivan.sole@nemon2ib.com

Sobre NEMON:
Som una petita empresa de desenvolupament de Software que perseguim treballar en projectes
que ens apassionin i que puguin solucionar les necessitats dels nostres clients.
Estem en creixement: al 2013 estàvem els 2 fundadors, i al 2016 esperem ser 10 persones.
Som experts en el sector energètic i en aquest sector és on tenim la major part dels nostres
clients, alguns d’ells multi-nacionals i grans comptes. Els nostres clients estan principalment a
Barcelona i a Madrid.
Tenim experiència en diversos sectors d'activitat tant com a desenvolupadors com a consultors
d'optimització de processos, per la qual cosa les nostres aplicacions estan dissenyades per ajudar
a treballar més i millor, estalviant temps en aquelles activitats que poden ser automatitzades i
deixant temps per dedicar a les operacions que realment aporten valor.
Estem al viver d’empreses d’Ascó (Tarragona)
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