OFERTA PÚBLICA PER A L’IBANAT:
FACULTATIU/VA TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ AMBIENTAL A MENORCA. (REF. 5697)

FUNCIONS:
Realització de les tasques sota les ordres directes i supervisió d’un facultatiu
superior. Acompanyar les visites dels centres educatius i altres col·lectius. Avaluació
de les visites guiades. Col·laboracions amb l'elaboració de programes d’educació,
interpretació i comunicació ambiental. Presentació i manteniment dels programes de
l’oferta educativa de la Conselleria de Medi Ambient. Col·laboració amb programes
d’Educació i Divulgació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient. Desenvolupar
qualsevol altra responsabilitat no contemplada, però que sigui pròpia de la seva
titulació i de les competències generals de la secció o àrea de gestió a la qual estigui
adscrit/a. Complir i fer complir la normativa vigent en prevenció de riscs laborals, així
com les recomanacions del coordinador, en matèria de seguretat i prevenció de riscs
laborals.

REQUISITS:
Enginyer de forest, enginyer tècnic forestal, llicenciat en ciències ambientals, en
geografia, en biologia, en ciències de la mar, en educació social, o titulació
equivalent. Certificat de català C1. Permís de conduir B. Treball en equip.

CONDICIONS:
Contracte d’interinatge, fins a cobertura definitiva de plaça. Lloc de feina: Parc
Natutal de s’Albufera des Grau. Jornada completa 37,5 h./setmana. Horari de dilluns
a diumenge. Salari aprox. 29.214,52 € (sou brut anual). Les persones aspirants que
compleixin els requisits i no siguin seleccionades per ocupar el lloc de treball
formaran part d’una borsa de treball de vigència d’1 any des de la data de publicació
de la Resolució amb el llistat definitiu d’aspirants a la web de l’IBANAT.

Les persones interessades que compleixin tots els requisits han d’inscriure’s a través
de la web del SOIB, soib.es a l’apartat de cercador d’ofertes públiques d’ocupació, a
l’oferta de feina a la qual es vol participar fins les 24h del dia 20/12/2018:
https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06
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

