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- tècnica de gestió i coordinació de plantes pilot especialitzat/a en
processament d'aliments
Referència: 24/19
Programa d’adscripció: Tecnologia Alimentària
Àrea d’adscripció: Indústries Alimentàries
Localitat: Monells (Girona)
Jornada: Completa de 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda.
Nivell: 6.1 de l’escala de suport de l’IRTA
Retribucions : 27.197,54 € bruts anuals
Durada del contracte: Contracte temporal d’un any amb possibilitat de continuïtat. Inici
juliol de 2019.
Funcions específiques del lloc de treball:
- Gestionar espais, equips i personal de les plantes pilot de l’Àrea d’Indústries
Alimentàries.
- Aplicar i supervisar el sistema de qualitat en l’àmbit de les plantes pilot: equips
d’instrumentació de mesura i assaig, instruccions tècniques, prerequisits per
plantes alimentàries.
- Planificar i supervisar les tasques de manteniment dels equips i espais.
- Coordinar amb els responsables de les activitats la utilització d’espais, equips i
personal de les plantes pilot.
- Dinamitzar els serveis de les plantes pilot a client externs (nacionals i
internacionals).
- Detectar les necessitats de renovació o adquisició d’equips i col·laborar en la
proposta del pla d’inversions per a les plantes pilot.
- Detectar les necessitats de formació i la incorporació del personal tècnic de les
plantes pilot.
- Treballar sota condicions de confidencialitat i discrecionalitat en l’aplicació dels
procediments i assignació de les tasques.

Requisits :
- Titulació de grau en Enginyeria Agroalimentària, Tecnologia dels Aliments o
similar.
- Nivell avançat d’anglès tècnic.
- Experiència provada en llocs similars, concretament, en gestió d’equips i
persones en l’àmbit alimentari.
Mèrits específics:
- Experiència de treball en planta pilot de processament d’aliments.

- Experiència de treball en entorns de treball amb sistemes de qualitat.
- Coneixements d’ofimàtica: fulls de càlcul, processament de textos, bases de
dades.
Competències/Habilitats:
- Organització i planificació del treball
- Capacitat de treballar en equip
- Orientació a l’ordre i a la qualitat en la feina
- Capacitat de treball
- Flexibilitat i adaptació
- Orientació a resultats
Inscriu-te a l’oferta enviant el teu CV al correu (obrir l’enllaç) recursos.humans@irta.cat
abans del dia 18 de juny de 2019 (inclòs) indicant el número de referència de l’oferta
en l’assumpte del missatge (24/19). Cal adjuntar una carta de motivació al currículum.

Política d’integració : reserva de la plaça en un primer torn al personal discapacitat.

Calendari orientatiu de selecció pel procés referencia 24/19 Tècnic- tècnica de gestió i coordinació de
plantes pilot especialitzat/a en processament d'aliments
14 dies
Publicació i difusió de la plaça que s’oferta: web de l’IRTA, xarxes
socials.
1 dies laborables següents
Enviament dels CV preseleccionats aptes al Comitè de Selecció
pel seu estudi.
Enviament correu electrònic informatiu als CV no aptes per
continuar en el procés.
3 dies laborables següents
Celebració del Comitè de Selecció:
. Entrevista als candidats aptes seleccionats.
. Enviament correu electrònic 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 correu electrònic informatiu als CV aptes
entrevistats no seleccionats.
3 dies laborables següents
Enviament a Recursos Humans de la documentació oficial
necessària per al contracte de treball, i coordinació en
l’establiment de la data d’inici del contracte.
Mes de juliol de 2019
Inici del contracte (aproximadament)

