L’IRTA és un institut de recerca agroalimentària pioner a Catalunya, fundat fa 25 anys,
amb un capital humà de més de 600 persones que desenvolupa les seves activitats
amb una clara vocació de servei públic. Disposa de 10 centres de treball propis, 21
localitzacions.

Lloc vacant: Tècnic-tècnica especialista en innovació agroalimentària
Referencia: 03/20
Direcció Funcional d’adscripció : Àrea d’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 : 27.809,48 euros bruts anuals
Durada del contracte: Contracte laboral temporal d’un any amb possibilitats de
continuïtat.
Funcions específiques del lloc de treball:
- Coordinar les elaboracions alimentàries que facin a l’Escola Agrària Empordà
(EA Empordà), tant les relacionades amb la formació inicial com la formació
contínua.
- Coordinar la utilització dels espais i equips dels obradors de l’EA Empordà.
- Assegurar el bon funcionament dels obradors de l’EA Empordà, així com el
correcte manteniment de màquines i equips, planificant, supervisant i/o
executant les tasques de manteniment que s’escaiguin.
- Aplicar i supervisar el sistema de qualitat en l’àmbit dels obradors: equips
d’instrumentació de mesura i assaig, instruccions tècniques, prerequisits per
plantes alimentàries.
- Gestionar la logística de matèries primeres i auxiliars i dels estocs necessaris
per a les formacions pràctiques als obradors tant en la formació reglada com en
la formació contínua .
- Elaborar les instruccions tècniques necessàries per a l’ús dels equips i espais
dels obradors de l’escola.
- Elaborar aliments en planta pilot, i gestionar dades i documentació dels assajos
que es realitzin als obradors de l’escola.
- Organitzar, gestionar i coordinar cursos i activitats de formació contínua per al
sector agroalimentari, relacionats amb els processos alimentaris, la logística i
l’organització de la producció.
- Crear i mantenir un protocol d’actuació coordinat entre les escoles agràries per
a la formació agroalimentària en el marc del pla estratègic de l’escola.
- Establir una línia de contactes amb les empreses subministradores de
maquinària i equips per a l’elaboració de productes agroalimentaris, per
esdevenir referents en l’assessorament de les persones emprenedores en
aquest àmbit.
- Dinamitzar els projectes europeus en l’àmbit agroalimentari en què participi l’EA
Empordà.
- Potenciar les relacions amb les escoles i centres de referència catalans i estatals
de l’àmbit agroalimentari per tal de trobar sinèrgies i desenvolupar projectes
comuns.
- Realitzar tasques de suport a l’activitat docent.

Requisits :
-

Titulació de grau en l’àmbit agroalimentari (Enginyeria Agroalimentària, Ciència
i Tecnologia dels Aliments, Enginyeria Agrònoma, o similars).
Experiència en processos productius a la indústria alimentària.
Coneixement dels principals equips i processos utilitzats a la indústria
alimentària, així com del seu funcionament i manteniment.
Experiència en tecnologia, producció, logística i organització de la producció.
Domini del català, castellà i anglès.

Mèrits específics:
-

Coneixement i experiència en l’elaboració de productes agroalimentaris i els
processos associats.
Experiència de treball en planta pilot de processat 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:
-

Coneixement de l’organització de la producció agroalimentària.
Capacitat d’organització i planificació.
Orientació a objectius i a resultats
Iniciativa i proactivitat
Cooperació i treball en equip.
Capacitat de relacionar-se amb l’entorn agroalimentari en tots els seus nivells.
Ordre i qualitat en la feina.
Flexibilitat i adaptació.

Inscriu-te a l’oferta des de la nostra Borsa de Treball a http://www.irta.cat/caES/Persones/TreballarIrta/ (obrir l’enllaç directe) abans del dia 29 de gener de 2020
(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 03/20: Tècnic-tècnica especialista en innovació
agroalimentària
10 dies
Publicació i difusió de la plaça ofertada: web de l’IRTA,
xarxes socials.
2 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.
5 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.

5 dies laborables següents

Segona quinzena de febrer 2020

. 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)

