Oferta de treball
Número de referència: 09‐2019‐3026
S’ofereix una plaça d’enginyer de forest / biòleg / ambientòleg per treballar al
Programa de Dinàmica del paisatge i biodiversitat Consorci Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), en projectes relacionats amb la l’ecologia i
la conservació de la biodiversitat i la gestió multifuncional dels espais naturals.
Es necessita una persona coneixedora de l’ecologia i la biodiversitat forestal, la
silvicultura i la gestió i planificació del medi natural. Es valora l’experiència en la
gestió de projectes, en el treball de camp (realització d’inventaris ecològics), maneig
de dades (SIG, estadística) i redacció de documents tècnics i científics.
S’OFEREIX:
 Contracte d’un any amb possibilitat de prorroga.
 Incorporació immediata i jornada laboral de 37,5 hores setmanals.
 Remuneració segons conveni del personal laboral del CTFC.
 Treball en projectes tècnics i científics d’àmbit nacional i internacional en
conservació de la biodiversitat en relació amb la gestió i planificació forestal i
del medi natural.
 Integració en un equip de treball dinàmic i professional.
REQUISITS:
 Llicenciatura o grau en enginyer tècnic o superior de forests, biologia o
ciències ambientals.
 Capacitat de redacció en català, castellà i anglès (mínim nivell B1).
 Domini dels sistemes d’informació geogràfica (SIG)
 Disponibilitat per viatjar.
 Carnet de conduir.
ES VALORA:
 Iniciativa i capacitat de gestió de projectes.
 Experiència laboral prèvia, en especial de projectes internacionals .
 Coneixement del funcionament de l’administració i del sector forestal i de la
conservació de la biodiversitat i els espais naturals.
 Capacitat de realitzar inventaris forestals i florístics i/o censos de fauna.
 Coneixements estadístics i de maneig de bases de dades.
 Coneixement anglès (nivell B2 o superior) i francès (nivell B1 o superior)
 Currículum acadèmic (cursos, màsters, etc.).
 Publicacions efectuades.

Lloc de treball: Solsona.
Interessats i interessades, envieu CV, expedient acadèmic i informació sobre els
aspectes a valorar, abans del 1 de març de 2019, a: dep.personal@ctfc.cat o bé, a la
següent adreça postal: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya; Pujada del Seminari,
s/n, 25280 SOLSONA. Important: indicar el número de referència de l’oferta.
Un cop rebuda la documentació, el responsable de projectes de biodiversitat
forestal, i altre personal de selecció, podran requerir a l’interessat/da a una
entrevista o prova sobre els coneixements i aptituds presentades, si així es considera
oportú.

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha elaborat un Pla d’Igualtat
d’Oportunitats entre homes i dones, un dels objectius del qual és garantir les
mateixes condicions d’accés i permanència als llocs de treball per a totes les
persones que treballen a l’entitat, independentment del sexe.

