OFERTA PÚBLICA PER A L’IBANAT:
L’
OFICIAL ESPECIALISTA EN BIODIVERSITAT NATURALISTA- (REF. 2024)

FUNCIONS:
- Realització de tasques sota les ordres directes d'un facultatiu tècnic i supervisió
d’un facultatiu superior.
- Seguiment de la Biodiversitat de les àrees assignades.
- Recollida de mostres i presa de dades de camp amb determinats equips.
- Elaboració d’informes bàsics i recopilació/tabulació de dades amb mitjans
informàtics.
- Redacció de correspondència amb iniciativa pròpia i elaboració de documentació
docu
relacionada amb el seguiment de la biodiversitat.
- Control d’animals orats i espècies invasores.
- Col·laboració i execució de tasques de conservació amb tècnics i agents forestals
(agents de medi ambient) de la Conselleria competent en la matèria.
matèri
- Comprovar, si és el cas, l'execució dels treballs realitzats pels treballadors al seu
càrrec.
- Per la realització de les seves funcions podrà ésser transportat, ocasionalment,
mitjançant mitjans aeris o nàutics propis o externs.
- Desenvolupar qualsevol
evol altre responsabilitat no contemplada, però que sigui pròpia
de la seva titulació i de les competències generals del seu àmbit professional.
- Complir i fer complir la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, així com
les recomanacions del coordinador,
rdinador, en matèria de seguretat i prevenció de riscos
laborals.
Per la realització de les seves funcions podrà ésser transportat,
transportat ocasionalment,
mitjançant mitjans aeris o nàutics propis o externs.
REQUISITS: Titulació de Tècnic Superior en Gestió i Organització
anització de Recursos
Naturals i Paisatgístics o titulació acadèmica equivalent.
equivalent Nivell B2
2 de català. Permís
de conduir B.

CONDICIONS: Contracte d’interinatge per plaça vacant fins a cobertura definitiva.
Jornada completa 37,5 h./setmana.
h./setmana Disponibilitat de dilluns a diumenge,
diumenge per torns
Lloc de treball: PN Ses Salines.
Salines Salari aprox. 24.497,72 € (sou brut anual aprox.). 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 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,
of.eivissa@soib.caib.es, fins a les 24h del dia 14/05/2018 indicant a
l’assumpte: OFICIAL
AL ESPECIALISTA EN BIODIVERSITAT
BI DIVERSITAT NATURALISTA (Ref. 2024) o
presentar-la a l’Oficina del
el SOIB Eivissa (Avda.
Avda. Isidoro Macabich,55 d’Eivissa),
d’Eivissa) en dies
hàbils dins l’horari de 9h a 14h,
14h fins dia 14 de maig (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

