OFERTA PÚBLICA PER A L’IBANAT: TREBALLADOR/A FORESTAL NIVELL 1 (REF. 3956)
FUNCIONS:

- Realització de tasques sota les ordres del superior immediat, i la supervisió d'un
tècnic facultatiu de l'IBANAT en funció del departament, en treballs forestals, de
silvicultura o extinció d'incendis i de manteniment d'infraestructures o realització de
tasques bàsiques de construcció, manteniment i millora d'infraestructures, així com
feines de conservació d'espècies vegetals i animals en funció del departament al qual
estigui assignat i que suposin l'ús d'eines mecàniques o manuals.
- Realització de tasques bàsiques de picapedrer, electricista, llanterner i/o fuster.
- Executar treballs de vigilància i detecció d'incendis forestals, manteniment
d'infraestructures de prevenció i extinció d'incendis forestals.
- Actuar en emergències, catàstrofes, fenòmens meteorològics adversos i calamitats
públiques, quan la conselleria competent ho requereixi.
- Desenvolupar qualsevol altra responsabilitat no contemplada, però que sigui pròpia
de la seva titulació i de les competències generals del seu àmbit professional.
- Donar suport a les operacions auxiliars dels treballs amb mitjans aeris.
- Formar part de la brigada heli-transportada o qualsevol altre servei relacionat amb
mitjans aeris.
REQUISITS: Títol d’educació secundària (ESO), graduat escolar o equivalent. Certificat
de català B1. Permís de conduir B.
A part, i abans de la contractació, es realitzarà una prova física (Field Test). El
personal convocat per aquesta prova cal que 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. A més, hauran d’entregar
abans de la realització de la prova física un certificat metge en el qual quedi
constància que la persona és apte per a realitzar dita prova (Field Test)

CONDICIONS: Contracte d’interinatge, inicialment d’un any, per substitució amb
reserva de lloc de feina. Lloc de feina: Es Mercadal. Jornada completa 37,5
h./setmana. Horari de dilluns a diumenge, per torns. Salari aprox. 22.675,21 € (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 han d’inscriure’s a través
de la web del SOIB, www.soib.es a l’apartat

de cercador d’ofertes públiques

d’ocupació, a l’oferta de feina a la qual es vol participar:
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

