Borsa provisional d’Enginyers Tècnics Forestals:
●

Titulació Requerida:
○

●

Titulacions adicionals - Màxim de 20 punts:
○
○
○

●

Títol universitari d'Enginyeria Tècnica Forestal o bé títol universitari de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional
relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit,
o complides les condicions per a obtenir-los abans de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite.

MÁSTER Sistemes d’Informació Geogràfica - 10 Punts
MASTER Prevenció de Riscos Laborals - 10 Punts
Un altre títol de Grau, llicenciatura o Màster, que, d'acord amb els plans d'estudi vigents,
estiguen relacionades amb les funcions del lloc de treball. (a exclusió del títol acadèmic
oficial o equivalent que siga indispensable per a l'accés al lloc i que consta en la borsa)-10
Punts

Formació adicional - Màxim de 40 punts:
○
○
○

Cursos de Sistemes d’informació Geogràfica o assimilats - de 50 a 100 h - 2 punts; més de
100 hores - 5 punts.
Cursos especialitzats d’àmbit forestal - de 10 a 39 - 2 punts; de 40 a 100 -5 punts; més de
100 hores - 6 punts.
Altres cursos relacionats amb el lloc i la categoria professional - de 20 a 49 - 2 punts; de 50
a 100 -3 punts; més de 100 punts - 4 punts.

Total puntuació de la formació: 60 punts
●

Experiència Laboral*:
○
○

○

Serveis prestats en Vaersa, amb la mateixa categoria i sector dels llocs d’aquesta Borsa - 0,5
pts/mes treballat amb un màxim de 80 mesos - 40 pts.
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,
altres empreses o com a treballador autònom - 0,25 pts/mes treballat amb un màxim de
160 mesos - 40 pts.
Per serveis prestats en Vaersa, en llocs NO relacionats amb els d’aquesta Borsa - 0,1 pts/mes
traball amb un màximo de 400 mesos - 40 pts.

Total puntuació de l’experiència: 40 punts
*- (L'acreditació de l'experiència laboral haurà de realitzar-se mitjançant informe de vida laboral expedida per la Tresoreria General
de la Seguretat Social i còpia dels contractes de treball subscrits en els quals conste clarament el nom i cognoms, períodes treballats
i categoria professional del lloc. En el cas que en aquests documents no quedaren clarament expressades aquestes circumstàncies o
no poguera deduir-se de forma clara l'experiència laboral relacionada amb el lloc de treball oferit que es pretén acreditar, els/les
candidats/es hauran d'aportar a més un certificat expedit per l'empresa o entitat en la qual van prestar els seus serveis en el qual
s'especifiquen aquests detalls així com les funcions exercides.)

En el cas de treballadors/as professionals i autònoms/as haurà d'aportar-se còpia de la llicència fiscal o I.A.E. on s'acrediten l'epígraf
o els epígrafs corresponents a la categoria professional del lloc de treball oferit i informe de vida laboral expedit per la Tresoreria
General de la Seguretat Social. Podran aportar-se així mateix de forma addicional a la documentació requerida anterior altres
documents que acrediten els serveis prestats tals com a factures, certificacions de treballs executats, etc.).

Condicions dels llocs ofertats:
●
●
●
●

Contracte laboral d'interinitat a temps complet.
Durada: Mentres dure el procés de selecció (borsa definitiva).
Jornada laboral: 1510,75 hores anuals de treball efectiu.
Salari: 23.010,60 euros bruts anuals (B16E004)

Funcions a desenvolupar:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tasques de coordinació, supervisió de treballs i elaboració d'informes de cartografia.
Redacció i realització d'Informes Tècnics, control de terminis, sol·licitud de permisos, recolze en
l'elaboració d'actes i comunicacions, recolze en l'organització de jornades formatives.
Suport a l'equip de treball en la defensa de la propietat forestal, la gestió forestal i les ordenacions
mineres en terrenys forestals.
Control i seguiment de l'execució dels nous projectes, seguiment ambiental, mesurament
d'indicadors ambientals i socials, elaboració d'estudis socioeconòmics de projectes, assistència
tècnica durant l'execució dels projectes.
Recolze en l'organització de les accions de sensibilització, comunicació i difusió de resultats.
Redacció de guies tècniques.
Participació en la programació dels treballs anuals i mensuals, en les actuacions de flora.
Control de bases de dades.
Coordinació amb els encarregats de les propostes, per a la gestió de l'eficiència de les mateixes.
Formació d'agents mediambientals.
Seguiment de l'estat de conservació i engegada dels plans de gestió de les microrreserves de flora.
Distribuir i coordinar el treball i els recursos del servei, establir torns de treball.
Supervisió de l'acompliment de les tasques encomanades al personal.
Vetlar per la disponibilitat dels mitjans humans i materials per a la correcta prestació del servei.
Proposar millores i metodologies per a millorar la prestació del servei.

Requisits:

•

•
•

Titulació: Títol universitari d'Enginyeria Tècnica Forestal o bé títol universitari de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigents habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional
relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit, o
complides les condicions per a obtenir-los abans de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite.
Valorable experiència demostrable en les funcions del lloc.
Disponibilitat per a viatjar, permís de conducció B i vehícle propi

