
 

FORMACIÓ DUAL MÀSTER EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 

CURS: 2022-2023 

RODI MOTOR SERVICES 
 
 

Formació dual adreçada a estudiants de la UdL: 1 plaça 

 

 

Presentació de l’empresa 
Rodi Motor Services és una empresa líder en el sector post-venda de 
L'automoció. Ens dediquem a la reparació i al manteniment de vehicles: turismes, 
agrícoles, camions, enginyeria civil i motos. Tenim més de 150 punts de venda 
repartits per Catalunya, Aragó, Andorra, Galicia, Canàries i Portugal. Les nostres 
oficines centrals estan a Lleida capital. Aquí hi tenim tots els departaments des 
d'on donem servei als nostres punts de venda. Entre altres s'hi troba el 
departament d'informàtica que és on volem que s'incorpori l'estudiant. Rodi Motor 
Services és una empresa en constant creixement en la seva zona d'influència i 
amb perspectives d’expansió tant a nivell nacional con internacional. 
 
Tasques i perfil professional 
El Grup Rodi, treballa amb l' ERP Business Central del fabricant Microsoft. BC, 
és una eina que parteix d'una base estàndard i que permet personalitzar-la per 
part del client. És a dir, és adaptable a les necessitats pròpies de cada empresa. 
 
Inicialment, es realitzarà una introducció/formació a la eina. Tant a nivell 
funcional, com a nivell tècnic on s’aprendrà a utilitzar l'entorn de programació de 
l’ERP. 
 
El grup Rodi, es troba actualment en un procés de migració. Una vegada s'hagi 
assolit l'aprenentatge, l'alumne s'incorporarà a l'equip de desenvolupadors del 
grup i gestionarà projectes d’inici a fi, treballant totes les fases des de la definició 
de requeriments, documentació, desenvolupament i finalment la implantació. 
 
Horari i dedicació 



Jornada completa 

Durada de la formació 

Octubre de 2022 – Febrer de 2024 

Remuneració 
12.000 – 14.000 euros 

Localització de la formació dual 
Oficines centrals. Carrer Pere de Cabrera, 16 - Planta 5 - LIeida 

Perfil 
Estudiant del màster en enginyeria informàtica. A Rodi Motor Services valorem 
per sobre de tot l’actitud, les ganes d’aprendre i el compromís. 

Idiomes 
Nivell mitjà d’anglès 

 

Francesc Sebé Feixas – eps.coordmeinf@udl.cat - 973 702 713 
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