Borsa provisional de Peons Especialistes Escaladors:
•
•

•

•

Titulació Requerida:
o Certificat d’escolaritat, primer cicle d’educació secundaria (E.S.O.) o equivalent.
Titulacions adicionals - 10 punts per titulació amb un màxim de 20 punts:
o FP1 Tècnic Auxiliar en Forestal, rama agrària
o Cicle formatiu grau mitjà Tècnic en Treballs Forestals i de Conservació del Medi
Natural
o Cicle formatiu grau superior Tècnic Superior en Gestió i Organització dels
Recursos Naturals i Paisajístics
o Qualsevol altra titulació acadèmica de la mateixa especialitat equivalent a les
anteriorment exposades o de rang superior a les esmentades i que tinga relació amb
l'activitat a desenvolupar
Formació obligatòria:
o Es requereix coneixement i experiència acreditada en el maneig i manteniment de
maquinària forestal, motoserres i desbrozadora o, en defecte d'açò, declaració
responsable dels coneixements necessaris del maneig i manteniment d'aquesta
maquinària.
o Curs d'operador de plataforma elevadora de personal (2 hores).
o Formació en prevenció de riscos laborals-recurs preventiu (60 hores).
o Formació en treballs verticals (40 hores).
Formació adicional - 40 punts:
o Certificació europea Tree Worker. -20 punts-.
o Maneig de motoserra i desbrozadora. Treballs forestals i conservació d'arbrat. –de
10 a 19 hores: 2 punts, de 20 a 49 hores: 5 punts, més de 50 hores: 10 punts.o Arboricultura, tècniques de poda, riscos de l'arbrat. -de 0 a 50 hores: 5 punts, de 51
a 100 hores: 10 puntso Tècniques en treballs verticals: eines, equips de protecció individual, sistemes i
tècniques d'ascens i descens, manipulació de càrregues, mesures de seguretat i
prevenció de riscos, maniobres de rescat. – de 0 a 40 hores: 10 punts, més de 41
hores: 20 punts.-

Total puntuació de la formació: 60 punts
•

Experiència Laboral:
o Serveis prestats en Vaersa, en la mateixa categoria i sector dels llocs d'aquesta
Borsa - 4 pts/mes treballat amb un màxim de 10 mesos - 40 pts
o Serveis prestats en llocs de la mateixa categoria i sector o llocs
de característiques similars als llocs d'aquesta Borsa, exercits en altres Empreses
Públiques, Administracions Públiques i en altres empreses - 1 pts/mes treballat amb
un màxim de 40 mesos - 40 pts
o Per serveis prestats en Vaersa, en llocs NO relacionats amb els de aquesta Borsa 0,25 pts/mes treballat amb un màxim de 160 mesos - 40 pts

Total puntuació de la experiència: 40 punts
Condicions dels llocs ofertats:
o

Contracte laboral d'interinitat a temps complet.

o
o

o
o

Durada: Mentres dure el procés de selecció (borsa definitiva).
Jornada laboral: 1616,75 hores anuals de treball efectiu. La mitjana setmanal de
37,425 hores es realitzarà en horari de matí de dilluns a divendres de 8 a 15 hores
podent variar en funció de les necessitats del servei fins a completar la
jornada anual de treball efectiu.
Salari: 18.792,50 euros bruts anuals (E10E020).
Incorporació: Immediata.

Funcions a desenvolupar:
o

o
o

Execució de treballs de poda en altura d'arbrat mitjançant grimpa i plataforma
elevadora de personal, arboricultura en general, recol·lecció de material de
reproducció, esbrosse, reg, adequació de l'entorn, i aquelles tasques de
manteniment d'arbrat que es determinen. Exercir de recurs preventiu en treballs de
poda en altura mitjançant grimpa i plataforma elevadora de personal.
Col·laboració en presa de dades i elaboració de fitxes d'arbrat.
Realització de totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades pel seu
superior relacionades amb la missió pròpia del lloc o que resulten necessàries per
raons deltreball.

Requisits:
o
o

o
o
o
o
o

Titulació: Certificat d'escolaritat, primer cicle d'educació secundària (I.S.O.) o
equivalent. Es valoraran titulacions superiors relacionades amb el lloc de treball.
Es requereix coneixement i experiència acreditada en el maneig i manteniment de
maquinària forestal, motoserres i desbrozadora o, en defecte d'açò, Declaració
Responsable dels coneixements necessaris per al maneig i manteniment d'aquesta
maquinària.
Valorable experiència demostrable en les funcions del lloc.
Curs d'operador de plataforma elevadora de personal (2 hores).
Formació en prevenció de riscos laborals-recurs preventiu (60 hores).
Formació en treballs verticals (40 hores).
Disponibilitat per a viatjar, permís de conducció B1 i vehicle propi.

