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2 projectes de beques que oferim des de FLOORFY susceptibles de les ajuts adreçades a les
empreses per realitzar pràctiques externes d’estudiants de màster:
PERFIL 1: VISIÓ PER COMPUTADOR
Floorfy és una empresa que proporciona serveis de realitat virtual per a immobiliàries i
treballa amb tecnologies 3D per web i mòbil, tecnologies d'streaming de vídeo i àudio i
altres solucions de màrqueting per immobiliàries. El candidat, estudiant de visió per
computador, participarà en el prototip d'una nova línia de negoci basada en renders i
recreació d'espais físics i aprendrà a desenvolupar solucions integrades en un entorn cloud.
Com a requisit, l'estudiant haurà de conèixer els fonaments de la visió en 3D i algoritmes
bàsics de processament d'imatge, conèixer tecnologies de modelatge 3D per web com
webGL o altres com openGL o openCV. L'experiència professional prèvia serà valorada
positivament però no és un requisit.
Es valorarà que el candidat estigui cursant el Master's degree in Computer Vision
PERFIL 2: ANÀLISIS DE DADES
El candidat tindrà l'oportunitat de millorar les decisions que es prenen a l'hora de
desenvolupar el producte a través de l'explotació i la interpretació de les dades que generen
els usuaris dins de l'aplicació. Aprendrà a utilitzar bases de dades no relacionals com
MongoDB, sistemes de missatgeria com Kafka, utilitzar la plataforma de cloud d'Amazon,
dissenyar consultes i algoritmes d'anàlisis de dades tot treballant en un dashboard
d'informes automatitzats.
El candidat ha d'estar estudiant un postgrau o màster en Enginyeria Informàtica o en Big
Data per tal de conèixer els fonaments d'anàlisis de dades. L'experiència professional prèvia
serà valorada positivament però no és un requisit.
Es valorarà que el candidat estigui cursant el següents programes:
Master's degree in Big Data Management and Analytics (BDMA)
Big Data Management, Technologies and Analytics
Máster universitari en Enginyeria Informàtica

