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FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
02/10/2017  01/06/2018
Informática Multimedia y Telecomunicaciones
semipresencial
PÚBLICA

Tècnic/a de la càtedra de ciberseguretat

Dades bàsiques
Període :

02/10/2017  01/06/2018

Places:
1
Places disponibles:
1
Nombre de sol·licituds d'estudiants:
1
Ajuda a l'estudi:
5
Torn o jornada:
Indiferent
Horari:
De dilluns a divendres
Hores totals:
600
Hores diàries:
4

Descripció de l'oferta
La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma a les persones al llarg de la vida
contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement.
La UOC Innova en el model educatiu propi que se centra en l’estudiant, oferint una formació de qualitat i personalitzable, per
fomentar la seva competitivitat i contribuir al progrés de la societat.
Seguint aquesta linea, la UOC ofereix un conveni de pràctiques no curriculars a l'equip de gestió del grup de treball de la
càtedra de ciberseguretat UOCIBM. http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/catedres/catedraibmciberseguretat/index.html
Aquestes pràctiques comporten una ajuda a l'estudi de 5 euros bruts per hora.
És imprescindible adjuntar el cv en format digital al teu perfil.
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Tasques que durà a terme l'estudiant
Editor d'un blog per fer difusió de continguts en l'àrea de la ciberseguretat
Tasques de recerca en ciberseguretat: anàlisi de l'estat de l'art en temes puntuals, suport en el desenvolupament de
demostradors, etc.
Suport en la gestió i manteniment de les eines web del grup de recerca en seguretat

Altres requisits del candidat
Enginyer informàtic o de telecomunicacions. Coneixements de seguretat TIC (es valorarà si està fent un màster en aquesta àrea)

Lloc de la pràctica
22@
Rambla del Poblenou 156 08018 Barcelona , Barcelona

Perfil del candidat
Es requereix experiència prèvia:
No

Coneixements
Idiomes
Anglès
Mitjà
Espanyol
Alt
Català
Alt

Coneixements informàtics

Programació
Mitjà

Notes
Últimes notes de l'oferta
La Universitat rebrà les notes que publiquis.
Afegeix una nota
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