OFERTA PÚBLICA PER A L’IBANAT: OFICIAL
AGRICOLA RAMADER/A (REF- 04-2020-001151)

ESPECIALISTA

Funcions
 Realització de les tasques sota les ordres directes d’un facultatiu tècnic o superior
de l’IBANAT.



Comprovar, si és el cas, l’execució dels treballs realitzats pels treballadors al seu
càrrec.



Organització de feines, comunicació amb tècnics, execució de les instruccions
rebudes dels anteriors i de documents tècnics, així com l’elaboració d’informes i
documentació relacionada.



Maneig de maquinària agrícola, forestal i d’obra civil pesant, incloent qualsevol de
les eines acoblables que puguin dur.



Responsable de vehicles, maquinària, combustibles i sistemes de comunicació.
Manteniment bàsic dels equips esmentats, inclosa la neteja.



Control i supervisió del maneig de bestiar, conreus i pastures dintre de projectes
de conservació de la biodiversitat en espais naturals o finques públiques del
Govern, en 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 i fito) d’aquelles
espècies objecte de maneig per a la conservació de la biodiversitat, en coordinació
amb els serveis tècnics i responsables d’espais naturals i finques públiques de la
Conselleria competent en la matèria.







Utilització d’eines mecàniques i/o manuals i altre maquinària.
Col·laboració en les tasques assignades al seu grup de treball.
Assistir a les comissions de selecció de personal.
Fer la instrucció dels expedients disciplinaris.
Complir i fer complir la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, així com
les recomanacions del coordinador, en matèria de seguretat i prevenció de riscos
laborals.



Desenvolupar qualsevol altra responsabilitat no contemplada, però que sigui
pròpia de la seva titulació i de les competències generals del seu àmbit
professional.



Per a la realització de les seves funcions podrà ser transportat mitjançant mitjans
aeris o nàutics, propis o externs.
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Requisits
 Batxillerat o Tècnic superior de la família professional Agrària o equivalents
oficials.
 Català B2.
 Carnet de conduir B.
Grup
C

Característiques del lloc
Esforç físic, adaptabilitat, organització, habilitats de comunicació.
Condicions:
Contracte d’interinatge, per substitució de la persona propietària de la plaça que es troba
en excedència voluntària especial.
Jornada completa 37,5 h./setmana. Horari de dilluns a diumenge.
Salari aprox.25.403,03€ aprox. (sou brut anual).
Lloc de feina
PN de S’alfubera de Mallorca
Important
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 fins les 23.59 de dia 20/03/2020:
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 14 de novembre 2018:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3611161&coduo=1224&lang=ca
Per a l'entrevista han d'aportar el currículum vitae, fotocòpia del DNI i fotocòpies de la
documentació acreditativa dels requisits mínims, a més dels mèrits que es vulguin
avaluar.
Per a la valoració de l'experiència professional han de presentar la vida laboral i contractes
o certificats de serveis prestats tant a l'administració com a l'empresa privada.
Les persones aspirants que compleixin els requisits i no siguin seleccionades per ocupar el
lloc de treball ofertat formaran part d’una llista de suplents, per a cobrir futures baixes,
excedències o vacants a la mateixa plaça o a altres places del mateix lloc de treball i
diferent lloc de feina, que tindrà vigència màxima d’1 any des de la data de publicació de
la Resolució amb el llistat definitiu d’aspirants a la web de l’IBANAT. Aquesta llista de
reserves es gestionarà segons s'estableix a l'acord pel procediment per a la contractació
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de personal laboral no permanent a l'Institut Balear de la Natura aprovat per la comissió
paritària en sessió 14 de novembre de 2018 i que es pot consultar a la web de l'IBANAT.
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