OFERTA PÚBLICA PER A L’IBANAT:
IBANAT: VIGILANT D’ÀREES MARINES A EIVISSA (REF. 0928)
FUNCIONS:
-Realització
Realització de tasques dins del marc de coordinació general de la conselleria
competent en la matèria, sota les ordres d'un oficial en navegació i transport marítim
maríti
o tècnic d'Ibanat.
Vigilància i control de normativa de parcs sota la direcció tècnica,
tècn
informació i
-Vigilància
acompanyament a grups i visites.
-Treballs
Treballs de suport logístic en projectes de conservació de flora i fauna.
-Col·laboració
Col·laboració amb personal de la Conselleria
Conselleria competent en la matèria.
-Elaboració
Elaboració d'informes bàsics i recopilació de dades.
-Recollida
Recollida de mostres i presa de dades de camp.
-Obertura
Obertura i tancament d'instal·lacions i equips relacionats.
-Complir
Complir i fer complir la normativa vigent en prevenció de riscos laborals.
-Maneig,
Maneig, en el seu cas, de caixa de cobraments i pagaments.
-Responsable
Responsable de vehicles, combustibles i sistemes de comunicacions assignats.
-Desenvolupar
Desenvolupar qualsevol altre responsabilitat no contemplada, però que sigui pròpia
de les seves competènciess professionals.

REQUISITS: Títol d’ESO o equivalent ititulació
ititulació nàutica adequada pel maneig i
navegació d’embarcacions de la llista vuitena (PPER). Nivell B1 de català. Permís de
conduir B.
CONDICIONS: Contracte d’interinatge discontinu (durant 6 mesos) fins a la cobertura
definitiva de la plaça. Jornada completa 37,5 h./setmana. Disponibilitat de dilluns a
diumenge, per torns.. Salari aprox. 20.534,63 € (sou brut anual).
). Els aspirants que
compleixin els requisits i no siguin seleccionats per ocupar el lloc de treball formaran
part d’una borsa de treball de vigència d’un any.

Les persones interessades
ades que compleixin tots els requisits indicats
indicat han d’enviar la
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT SELECTIU D’OFERTA PÚBLICA
(disposat a la pantalla inicial de www.soib.es)) degudament complimentada i signada
a of.eivissa@soib.caib.es indicant
ndicant a l’assumpte Oferta de VIGILNAT D’ÀREES MARINES
(Ref. 0928) o presentar-la
la a la recepció de l’Oficina Central del SOIB-Eivissa,
SOIB
Avinguda
Isidoro Macabich, 55 d’Eivissa dins horari: 9.00 a 14.00hs, fins dia 09/03/2018
0
(inclòs).

Els mèrits i capacitat dels aspirants es valoraran en virtut de l’Acord pel procediment
per a la selecció i contractació de personal laboral no permanent a l’Institut Balear de
la Natura de 20 juliol 2017:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3219160&coduo=1224&lang=ca
Enllaç formulari sol·licitud:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3216216&coduo=1464&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3216216&coduo=1464&lang=ca
Enllaç a ofertes de feina en difusió:
https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfe
rtas.do

