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: Tècnic-a de suport especialitzat en Fructicultura vinculat a activitat
Referència: 16/20
Programa d’adscripció: Fructicultura
Subprograma d’adscripció: Fruita dolça
Localitat: Fruitcentre (Lleida)
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 € bruts anuals
Durada del contracte: Contracte temporal d’un any, amb possibilitat de continuïtat.
Funcions específiques del lloc de treball:
- Assessorar a tercers en plantacions d’ametller i altres fruiters i en el seguiment dels
treballs d’experimentació en aquestes espècies, dintre d’un equip de treball
consolidat.
- Realitzar el seguiment i la supervisió de finques d’ametller i altres fruiters, realitzar
l’assessorament en la implantació i manteniment (material vegetal, esporga, plagues
i malalties, reg i fertilització, etc.), en col·laboració amb el tècnic responsable.
- Fer l’assessorament i la formació necessària, en plantacions de fruiters a nivell
nacional i puntualment a nivell internacional.
- Col·laborar en l’organització i direcció de persones qualificades i en la solució de
problemes complexos i diversos en la realització del maneig de plantacions fruiteres
experimentals.
- Executar les activitats experimentals lligades a la implementació de nous sistemes
de plantació en ametller, en coordinació amb l’equip investigador.
- Col·laborar en la realització de mesures i controls de camp en els assajos que es
realitzin.
- Col·laborar en el suport tècnic i en el seguiment comercial a empreses viverístiques.
- Col·laborar en la redacció informes i memòries tècniques, realitzar anàlisis estadístics
rutinaris, i ser la persona responsable de la gestió de bases de dades.
Requisits :
- Grau en enginyeria tècnica agrícola o titulació equivalent .
- Experiència professional de tres anys o més en el maneig integral de plantacions de
fruita dolça (pomera, perera, presseguer i/o ametller).
- Experiència demostrable en l’assessorament de finques fructícoles a tercers.
- Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari avançat (paquet Office).
- Nivell alt d’anglès.
- Carnet de conduir i cotxe propi.
- Disponibilitat per a viatjar.

Mèrits específics:
- Experiència en l’assessorament del maneig de fruiters en condicions de camp.
- Experiència demostrada en l’execució i supervisió d’activitats d’experimentació en
fructicultura.
- Coneixements del cultiu de l’ametller.
- Coneixements i experiència en sistemes de formació i esporga d’arbres fruiters.
- Coneixements en descripció i interpretació de sòls i en programació de regs i
fertilització.
- Coneixements generals d’estadística aplicada.
- Experiència en projectes d’investigació i en entorns amb sistemes de qualitat.
Competències/Habilitats:
-

Capacitat d’integració en entorns de treball multidisciplinaris.
Orientació al client i a la qualitat en la feina.
Capacitat de comunicació i de treball en equip.
Organització del treball, planificació i responsabilitat.
Orientació a resultats i proactivitat.
Capacitat d’adaptació i flexibilitat.

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 31 de maig 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 orientatiu de selecció pel procés referencia 16/20 Tècnic-a de suport especialitzat en
Fructicultura vinculat a activitat.
94 dies naturals
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.
3 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.
3 dies laborables següents
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.
Segona
quinzena
de
juny
2020 Inici del contracte (aproximadament)
aproximadament

