OFERTA PÚBLICA PER A L’IBANAT:
IBANAT: ENCARREGAT/ENCARREGADA DE FINQUES (REF.
2020)

FUNCIONS:
- Realització de tasques sota les ordres d'un facultatiu tècnic i supervisió d'un
facultatiu superior.
Tasques bàsiques de manteniment d'infraestructures que suposin l'ús d'eines
-Tasques
mecàniques o manuals
- Realització de tasques bàsiques de picapedrer, electricista, llanterner i/o fuster.
- Control i supervisió del maneig del bestiar, conreus i pastures dintre de projectes de
conservació de la biodiversitat en col·laboració
col·laboració i coordinació amb el personal
responsable de la Conselleria competent en la matèria.
- Vigilància, control i seguiment de la salut animal i vegetal (zoo paties i fito paties)
d'aquelles espècies objecte de maneig per a la conservació de la biodiversitat,
biodiv
en
coordinació
ció amb els serveis tècnics i responsables d'Espais Naturals i Finques
Públiques de la competent en la matèria.
- Conducció i maneig de vehicles de l'esmentada categoria, incloent equipaments
agrícoles i forestals.
- Manteniment bàsic dels
els vehicles esmentats inclosa la neteja.
- Responsable de vehicles, combustibles i sistemes de comunicació assignats.
- Reparacions bàsiques del vehicle
- Realització dels corresponents comunicats de feina del vehicle.
- Per a la realització de les seves funcions podrà ésser transportat, ocasionalment,
mitjançant medis aeris o nàutics propis o externs.
REQUISITS: Graduat escolar o d’ESO o equivalent.
equivalent Nivell B1 de català. Permís
P
de
conduir B.
CONDICIONS: Contracte d’interinatge fins a cobertura definitiva de la plaça. Jornada
completa 37,5 h./setmana.. Disponibilitat de dilluns a diumenge,, per torns segons

Conveni IBANAT (BOIB núm. 054 de 16 d’abril de 2015).
2015) Lloc de treball: Son Real a
Santa Margalida. Salari aprox. 20.737,76 € (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
ades que compleixin rigorosament els requisits indicats han
d’enviar
’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 ofertapublicainca@soib.caib.es
rtapublicainca@soib.caib.es indicant a l’assumpte: ENCARREGAT/DA DE
FINQUES A SANTA MARGALIDA (Ref. 2020) o presentar-la a de l’Oficina del SOIB
d’Inca (Avda. Raiguer, 99) dins horari: 12.00h a 13.30h (en dies hàbils), fins dia
10/05/2018 (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
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

