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 : Responsable tècnic-tècnica del panell de tast d'olis verges d'oliva de
Catalunya
Referència: 40/19
Àrea d’adscripció: Producció Vegetal
Programa d’adscripció : Fructicultura
Localitat: Mas Bové (Constantí - Tarragona)
Jornada: Completa de 37,5 hores setmanals de dilluns a divendres en horari de matí i
tarda.
Retribucions : segons vàlua del candidat/ candidata
Durada del contracte: contracte laboral temporal d’un any amb possibilitat de
continuïtat.
Funcions:
-

-

-

-

Dur a terme les activitats i coordinar al personal que intervé en el projecte de
les anàlisis organolèptiques oficials d’olis en coordinació amb el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Dur a terme i coordinar les activitats de certificació, d’informació, d’estudi i
d’investigació d’olis en coordinació amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Gestionar i dur a terme la selecció i formació dels equips dels tastadors i
tastadores, seguint les normes de qualitat vigents.
Contribuir i col·laborar en la implantació i en el manteniment de les normes de
qualitat vigents.
Dur a terme els plans de control de qualitat interns (calibratge, verificació
d’equips, formació del personal) i dels programes i processos necessaris per
garantir la fiabilitat i traçabilitat dels resultats analítics segons la normativa.
Col·laborar en la redacció d’informes i memòries tècniques.

Requisits:
-

Titulació de grau preferentment en química, biologia, farmàcia, veterinària o
enginyeria agrònoma.
Experiència professional de com a mínim 5 anys, consolidada en el panell de
tast d’olis.
Experiència professional en la coordinació d’equips de treball i gestió de
persones.
Coneixements avançats d’informàtica a nivell d’usuari (paquet Office).
Es valorarà tenir un nivell alt de català i d’anglès.
Carnet de conduir i cotxe propi.

Mèrits específics:

-

Titulació superior a la requerida especialment de màster o postgrau.
Valorable experiència en projectes de recerca i/o innovació i en entorns amb
sistemes de qualitat.
Persona dinàmica i habituada a treballar per objectius, flexible, sistemàtica i
metodològica, amb capacitat per a adaptar els ritmes de treball a les necessitats
temporals de cada situació, i amb bona capacitat de planificació.

Competències/Habilitats:
-

Capacitat de treball, individualment i en equip
Capacitat de comunicació
Capacitat d’integració en un equip de recerca
Pro-activitat en resoldre problemes

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 13 de novembre de 2019
(inclòs). Cal adjuntar una carta de motivació al currículum.

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

Calendari aproximat de selecció pel procés referencia 40/19: Responsable tècnic-tècnica del panell
de tast d'olis verges d'oliva de Catalunya
07 dies
Publicació i difusió de la plaça ofertada: web de
l’IRTA, xarxes socials.
1 dies laborables següents
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.
4 dies laborables següents
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.

4 dies laborables següents

Inici durant el
aproximadament

mes

de

desembre

de

2019

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)

