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TÈCNIC/A DE PROJECTES EN L'ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT RURAL
OFERTA DE FEINA

L'equip tècnic de la Xarxa per a la Conservació de la Natura1 precisa incorporar una persona
per a la gestió d'un projecte europeu en l'àmbit del desenvolupament rural (programa H2020),
així com pel suport general a la missió de l'entitat en diferents àmbits.
FUNCIONS PER DESENVOLUPAR
Les funcions troncals són les associades a la coordinació, execució, seguiment i justificació del
projecte, tals com:
-

Interlocució amb la resta de socis europeus i amb l'entitat europea coordinadora
Suport en l’anàlisi i avaluació de polítiques públiques en matèria de desenvolupament
rural
Suport en l’anàlisi i desenvolupament de pràctiques innovadores per a garantir l'accés
a la terra per l'agroecologia
Coordinar l’elaboració d’un manual sobre accés a la terra a nivell europeu per a
l’administració pública local
Trasllat de coneixements a l'àmbit territorial català
Organització i assistència a jornades
Seguiment i justificació tècnica i suport en el seguiment i la justificació econòmica

Possible funcions complementàries: en funció de les seves habilitats i interessos, la persona
contractada donarà suport a altres àmbits d'actuació de l'entitat, tals com serveis als
membres, incidència política o execució de projectes.

PERFIL BUSCAT
Formació: diverses formacions poden encaixar amb el lloc de treball, tals com ciències
polítiques, geografia, sociologia, economia, enginyeria agrícola o ciències ambientals. Es
valorarà positivament la formació en recerca acadèmica, especialment la de doctorat.
Coneixements:
-

1

Imprescindible:
- Coneixement de les polítiques de Desenvolupament rural
- Coneixement de la problemàtica d'accés a la terra
- Experiència en gestió de projectes europeus

El nom de l’entitat (abans Xarxa de Custòdia del Territori) va canviar el febrer de 2019 arrel de la fusió amb la Xarxa de
Voluntariat Ambiental de Catalunya.
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-

Es valorarà
- Experiència en disseny i avaluació de polítiques públiques (especialment de la
PAC)
- Experiència en anàlisi estadística
- Coneixement del sector primari i del món de l'agroecologia
- Coneixement del tercer sector ambiental en general i de la custòdia del
territori en concret
- Coneixement de la interacció conservació de la natura - activitat agrària

Idiomes:
-

Imprescindible: nivell molt alt d'anglès, tant escrit com parlat (mínim C1 segons CEFR)
Es valorarà: català i castellà

Altres requisits:
-

Motivació per contribuir a la missió de la XCN
Capacitat de treball autònom i en equip
Disponibilitat per viatjar puntualment

MÉS INFORMACIÓ
La incorporació s'efectuarà l'1 de maig de 2019, a jornada laboral complerta i la durada
prevista del contracte és la corresponent a l'execució del projecte (4 anys), amb possibilitat
d'incorporació fixa a l'equip.
El lloc de treball és a Vic amb possibilitat de treballar a distància part de la jornada setmanal i
amb flexibilitat horària.
El salari es calcularà en base al marc laboral de la XCN, en funció del perfil de la persona
contractada.

Si encaixes amb el perfil, envia'ns el teu currículum i una carta de
motivació a laboral@xct.cat abans del 30 de març.

