OFERTA PÚBLICA PER A L’IBANAT: CONDUCTOR/A EIVISSA (REF. 1083)
FUNCIONS:
- Conducció de vehicles fins als admesos per a carnet C: vehicles tot terreny, equips
auxiliars que equipen els vehicles (autobombes, motobombes, motosserres, etc.),
maquinària agroforestal i maquinària d'obra civil pesant, incloent qualsevol de les
eines acoplades que puguin dur.
- Responsabilitat directa en les correctes condicions d'ús i manteniment de la
maquinària assignada temporalment.
- Responsable de vehicles, maquinària, combustibles i sistemes de comunicació.
Manteniment bàsic dels equips esmentats, inclosa la neteja.
- Col·laboració amb els mecànics de l'Ibanat en el manteniment i en la reparació dels
medis propis de l'empresa, quan així sigui requerit, encara que no estiguin assignats
de manera temporal al conductor.
- Per a la realització de les seves funcions podrà ésser transportat mitjançant medis
aeris o nàutics, propis o externs.
-Dirigir i coordinar al personal assignat en l'activitat que desenvolupi.
- Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals. Actuar a contingències en el
medi natural i rural.
- Actuar en emergències, catàstrofes, fenòmens meteorològics adversos i calamitats
públiques, quan la conselleria competent ho requereixi.
REQUISITS: Títol de batxillerat o equivalent. Permís de conduir C. Certificat de català
B2.
Es realitzarà una prova física (Field Test). És imprescindible que el personal a
entrevistar vingui amb roba i calçat esportiu. Cada participant a la prova emplenarà
un formulari de consentiment amb coneixement de causa dels riscs inherents de la
seva execució. En cas de negar-se a firmar, l’aspirant en procés de selecció quedaria
exclòs del procés selectiu.
CONDICIONS: Contracte de 6 mesos per substitució d’un treballador en excedència
amb reserva de plaça. Lloc de feina: Eivissa (Antic Quarter de Sa Coma). Jornada
completa 37,5 h./setmana. Horari de dilluns a diumenge, per torns. Salari aprox.

25.685,18 € (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’1 any.

Les persones interessades que compleixin tots els requisits indicats 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 a l’assumpte Oferta de CONDUCTOR/A PER A
CAMIONS DE L’IBANAT (Ref. 1083) o presentar-la a la recepció de l’Oficina Central del
SOIB-Eivissa, Avinguda Isidoro Macabich, 55 d’Eivissa dins horari: 9.00 a 14.00hs, fins
dia 15/03/2018 (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
Enllaç a ofertes de feina en difusió:
https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfe
rtas.do?modo=inicio&CA=04

