L’IRTA és un institut de recerca agroalimentària pioner a Catalunya, fundat l’any 1985,
amb un capital humà de més de 800 persones que desenvolupa les seves activitats
amb una clara vocació de servei públic. Disposa de 12 centres de treball i 20 ubicacions.

Lloc vacant: Tècnic/-a de suport en benestar animal vinculat a activitat d’avaluació del
benestar a granja, durant el transport, i a escorxador.
Referència: 17/19
Àrea de treball: Producció Animal
Programa d’adscripció : Benestar Animal
Localitat: Monells (Girona)
Jornada: Completa de 37.5 h setmanals en horari de matí i tarda, de dilluns a divendres.
Retribucions: 24.412,76 € bruts anuals.
Nivell: 5.1 de l’escala de suport de l’IRTA.
Durada del contracte:
aproximadament.

Contracte

laboral

temporal

de

durada

12

mesos

Funcions específiques del lloc de treball:
- Desenvolupar i aplicar protocols d'avaluació del benestar animal en granges,
durant el transport i al sacrifici.
- Realitzar estudis de camp i treballs seguint els protocols establerts com a tècnic
de suport.
- Recopilació i avaluació de bones pràctiques en l’ús de sensors i tecnologies en
la producció animal.
- Treballar amb programes informàtics per al tractament de bases de dades,
l'anàlisi estadística (paquet SAS)
- Redactar els informes relacionats amb els projectes, seguint els protocols
establerts sota la supervisió del seu superior.
- Participació en les reunions nacionals i internacionals dels projectes.
- Col. laborar en la definició i execució d'accions de transferència en l'àmbit del
benestar animal.
- Col·laborar en l'assessorament d'empreses en temes de benestar animal.
- Col·laborar amb l'objectiu d'impulsar activitats de contractació i captació de
recursos per al subprograma de Benestar Animal.
- Executar tasques de gestió (gestions administratives de caràcter tècnic,
generació d'informes, control de serveis externs, relacions amb clients i / o
proveïdors, etc.)
- Participar en la formació d'altres tècnics i estudiants en les tècniques que realitza
de forma rutinària.

Requisits:
- Titulació de cicle formatiu de grau superior en ciències, mèrits equivalents o
experiència provada en llocs similars.
- Coneixements del protocol Welfare Quality.

-

Coneixements en estadística.
Domini de les eines informàtiques, paquets estadístics, bases de dades i gestió.
Coneixement d’idiomes parlats i escrits: català, castellà i anglès.
Disponibilitat per viatjar i realitzar estades de treball de camp.

Mèrits específics:
- Titulació superior a la requerida especialment grau en veterinària.
- Titulació del curs d’investigador. Acreditació oficial.
- Valorable experiència superior a dos anys en treballs relacionats amb el benestar
animal a l’àmbit de recerca.
- Carnet de conduir i vehicle propi.

Competències/Habilitats:
-

Capacitat de treball, de planificació i organització en la feina.
Capacitat d’integració en un equip d’investigació.
Capacitat d’integració en entorns de treball de grup multidisciplinaris.
Capacitat de coordinació i gestió d’equips de treball.
Flexibilitat i adaptació.
Orientació a l’ordre i a la qualitat en la feina.

Inscriu-te a l’oferta des de la nostra Borsa de Treball a http://www.irta.cat/caES/Persones/TreballarIrta/ (obrir l’enllaç directe) fins el dia 18 d’abril de 2019.
(inclòs) Cal adjuntar una carta de motivació al currículum.
Política d’integració : reserva de la plaça en un primer torn al personal discapacitat.

Calendari de selecció pel procés referencia 17/19 Tècnic/-a de suport en benestar animal vinculat a
activitat d’avaluació del benestar a granja, durant el transport, i a escorxador.

7 dies laborables següents
1 dies laborables següents

4 dies laborables següents

5 dies laborables següents

Maig (aproximadament)

Publicació i difusió de la plaça ofertada: web de l’IRTA,
xarxes socials.
Enviament dels CV pre-seleccionats aptes al Comitè de
Selecció pel seu estudi.
Enviament mail informatiu als CV no aptes per continuar
en el procés.
Celebració del Comitè de Selecció:
. Entrevista als candidats aptes seleccionats.
. Enviament mail informatiu als CV aptes que han estat
descartats pel Comitè de Selecció per continuar en el
procés.
. Acta Comitè de Selecció amb el candidat seleccionat i els
motius pels quals s’han descartat els candidats finalistes
entrevistats.
. Enviament mail informatiu als CV aptes entrevistats no
seleccionats.
Enviament a Recursos Humans de la documentació oficial
necessària per el contracte de treball, i coordinació en
l’establiment de la data inici del contracte.
Inici del contracte (aproximadament)

