L’IRTA és un institut de recerca agroalimentària pioner a Catalunya, fundat al 1985,
amb un capital humà de més de 700 persones que desenvolupa les seves activitats
amb una clara vocació de servei públic. Disposa de 11 centres de treball propis, 23
localitzacions.

Lloc vacant : Formació Professional de Grau Mig per a investigació en l’àmbit de bioprocessos centrats en tractament de residus orgànics. Convocatòria GARANTIA
JUVENIL.
Referència: GJ05-19
Programa d’adscripció: Gestió Integral de Residus Orgànics
Localitat: Caldes de Montbui (Barcelona)
Jornada: completa de 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda.
Nivell: 3.1. de l’escala de suport de l’IRTA
Retribucions : 15.937,31 € bruts anuals.
Durada del contracte: contracte temporal de 2 anys en pràctiques, segons s'estableix
en la convocatòria Garantia Juvenil R+D+i.
Funcions específiques del lloc de treball:
-Presa de mostres ambientals (matrius gasoses, líquides, sòlides), així com la seva
conservació, en instal·lacions industrials i plantes pilot.
-Anàlisis fisicoquímic de mostres ambientals.
-Donar suport i fer el seguiment d’assajos a escala laboratori amb la supervisió del
responsable.
-Donar suport i fer el seguiment dels muntatges experimentals a escala de laboratori i
planta pilot (bioreactors).
Requisits:
- CFGM (Formació Professional Grau Mig) en biologia, medi ambient, biotecnologia o
química.
- Tenir el document acreditatiu oficial d’estar inscrit en el fitxer Sistema Nacional de
Garantia Juvenil del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
-Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d’algun país de la Unió Europea o dels
Estats que formen part de l’Acord sobre l’espai Econòmic Europeu o Suïssa que es
trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran
inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que
habiliti per treballar.
-Tenir l’edat compresa entre 16 i 24 anys en el moment de signar el contracte.
-Tenir menys de 30 anys, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33 per cent.

-Incorporació immediata.

Competències/Habilitats:
-

Capacitat de treball en equip.
Flexibilitat i adaptació.
Orientació a l’ordre i a la qualitat en la feina.
Planificació.

Inscriu-te a l’oferta a través de la direcció de correus recursos.humans@irta.cat
indicant el número de referència de l’oferta. Aquesta plaça romandrà oberta fins trobar
el candidat/a idoni/a. Cal adjuntar al currículum : còpia del títol acadèmic , còpia del
certificat acadèmic , document acreditatiu d'inscripció en el fitxer del Sistema Nacional
de Garantia Juvenil i una carta de motivació.

