Institut referent en la recerca agroalimentària a Catalunya, amb un capital humà de més de 800 persones, de 32
nacionalitats diferents, que treballa en 17 programes de recerca relacionats amb la producció vegetal, l’animal
i les indústries alimentàries, amb l’objectiu de contribuir a modernitzar, millorar i impulsar la competitivitat i el
desenvolupament sostenible del sector agroalimentari.

Tècnic/a de suport en millora de l’agronomia i Biodiversitat en
Cultius Extensius per als Grups Operatius: PROCOLZA, AGRECOBLAT, PROCIVADA i
FARECOPROTEÏNA.

[ref. 140/22]
-

-

-

-

-

Funcions específiques del lloc de treball:
Donar suport a activitats de recerca i innovació en cultius
extensius, principalment les relacionades amb material
vegetal, protecció dels cultius i qualitat (participar en la
preparació i l’execució dels assaigs a través de les avaluacions
a camp i a laboratori).
Participar en l’execució dels assaigs en aspectes com ara:
preparació de la llavor, marcatge dels camps, sembra,
fertilització, aplicació de tractaments fitosanitaris, recol·lecció
i altres pràctiques agronòmiques.
Obtenció de dades a camp i a laboratori i el seu tractament
estadístic.
Introduir i actualitzar les dades en el sistema informàtic segons
les normes de qualitat de l’IRTA i les instruccions del personal
investigador i tècnic.
Realitzar anàlisis de dades i elaborar informes de resultats.
Donar suport a activitats de transferència en cultius extensius.

Direcció/Àrea/Programa:
Àrea Vegetal / Cultius
extensius sostenibles

Requisits :

Beneficis:

Cicle formatiu de grau superior en ciències o titulació
equivalent.
Haver participat o col·laborat en treballs de recerca agrícola
en l’àmbit de cultius extensius.
Coneixements
d’informàtica a nivell d’usuari(paquet
Office).
Coneixements en el tractament estadístic de les dades
Carnet conduir B1.

Mèrits específics:
-

-

Titulació superior a la requerida, especialment valorable:
Grau en agronomia, biologia, biotecnologia o ciències
ambientals.
Experiència en tasques similars en cultius extensius.
Experiència en tasques tècniques dins de projectes de
recerca.
Coneixement d’anglès.
Competències/Habilitats:

-

Capacitat de treball en equip.
Capacitat d’integració en entorns multidisciplinaris.
Flexibilitat i adaptació.

Lloc de treball: Mas Badia (La
Tallada d’Empordà)
Jornada: Completa
(37.5 h/setmana)
Contracte: per la durada del
projecte.
Vacants: 2
Retribució: 23.079,44€ bruts/any
Nivell: 4.1.

22 dies laborals de vacances
3 dies de conciliació
45 hores d’assumptes propis
Divendres tarda lliure
Jornada intensiva 15/06 a 15/09
Permisos de conciliació
Carrera horitzontal

Institut referent en la recerca agroalimentària a Catalunya, amb un capital humà de més de 800 persones, de 32
nacionalitats diferents, que treballa en 17 programes de recerca relacionats amb la producció vegetal, l’animal
i les indústries alimentàries, amb l’objectiu de contribuir a modernitzar, millorar i impulsar la competitivitat i el
desenvolupament sostenible del sector agroalimentari.

-

Orientació a l’ordre i la qualitat.

Inscriu-te a l’oferta a través de la nostra Borsa de treball. Adjunta el teu currículum amb una carta de
motivació amb el codi de referència de l’oferta.

Termini d’inscripció: 09/10/2022

Es garanteix la igualtat de tracte i d’oportunitats de totes les candidatures inscrites en els processos de selecció, evitant qualsevol
estereotip, actitud o obstacle per raó de gènere, origen, edat, ideologia o d’altres condicions potencialment discriminatòries.
Tanmateix, es té en compte els compromisos d'inclusió dels col·lectius vulnerables, reservant les places en un primer torn al personal
amb discapacitat.

Calendari aproximat de selecció pel procés referencia ref. 140/22 Tècnic/a de suport en millora de l’agronomia i Biodiversitat en
Cultius Extensius
7 dies naturals

Publicació i difusió de la oferta de feina: web de l’IRTA i/o xarxes socials.

5 dies laborables següents

Enviament dels Currículums seleccionats al Comitè de Selecció pel seu estudi.

5 dies laborables següents

Celebració del Comitè de Selecció:
- Entrevista i/o proves a las candidatures més idònies pel perfil ofert.
- Acta del Comitè de Selecció amb la persona seleccionada i els motius pels quals s’han
desestimat la resta de candidatures.
- Feedback a les candidatures de l’entrevista i/o les proves realitzades.

5 dies laborables següents

Enviament a Recursos Humans de la documentació oficial necessària per realitzar el
contracte de treball, i coordinació per establir la data d’inici del contracte amb la persona
seleccionada.

Durant tot el període del Procés de
Selecció

Comunicació per email a les persones candidates de l’estat de la seva candidatura en el
Procés de Selecció.

Últim trimestre 2022

Inici del contracte

