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Les ofertes TIC representen el 18% del total de les
vacants d'ocupació a Espanya

Segons dades de l'estudi TICjob, "Indicadors d'ocupació TIC a
Espanya: Abril 2020"
Tancava l'any 2019 augurant que el sector de les
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
continuaria creixent en 2020, estimant-se un increment de
personal del 3,9% respecte a l'any anterior i s’iniciava
l'any 2020 confirmant aquestes tendències.

Però la crisi sanitària i econòmica provocada per la crisi
del Covid-19 es reflecteixen malauradament en les tristes
dades de desocupació que ens trobem el mes d'abril.

Segons les dades extretes de l'estudi TICjob, Indicadors
d'ocupació TIC a Espanya: Abril 2020, el volum d'ofertes
d'ús del sector de les Tecnologies de la Informació (TIC)
el mes d'abril a estat de 7.661, la qual cosa suposa, com
ja s'esperava un descens d'un 29% respecte al mateix període de l'any anterior.

No obstant això, tot i el descens cal assenyalar que a pujat el pes de les ofertes TIC en el mercat laboral ja que
el 18% de les vacants d'ocupació totals   pertanyen al sector IT i de les telecomunicacions, seguit del de la
medicina i salut (un 9,5%). També reflecteix una dada esperançadora el fet que en el mateix període de l'any
anterior aquestes ofereixis representaven “només” el 14% de la demanda total, i ara són un 18%

Entre els llocs més demandats del sector IT, del total de les ofertes publicades, destaquen:

Programador, amb un 26% del total de llocs ofereix dos
Analista Programador (15%)
Consultor (Especialista) (14%)
Suport/Helpdesk (6%).

Quant a les tecnologies més sol·licitades per les empreses durant el mes d'abril, han estat:

Java (21%)
Javascript (15%)
SQL (10%)
.NET (7%)
Python amb un 6% (novetat en aquesta llista)

El tipus de contracte més reclamat a l'abril de 2020 ha estat l'indefinit en un 75% de les ofertes. En segon lloc,
es troben els contractes freelance amb el 13%, els llocs que ofereixen un contracte temporal l'11% i només l'1%
són contractes en pràctiques.

Les regions a Espanya on hi ha hagut major volum d'ofertes d'ús del sector de les Tecnologies de la Informació
han estat en aquest ordre: Madrid, Catalunya i Galícia
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