OFERTA PÚBLICA PER A L’IBANAT:
CAPATÀS EN CAP A EIVISSA. (REF. 4338)

FUNCIONS:
Realització de les tasques sota les ordres directes d’un superior. Donar suport als
tècnics de zona quan aquests ho requereixin pel que fa a feines, ús de material,
vehicles...Organització de feines als treballadors al seu càrrec i comprovació de
l'execució. Elaboració de documents relacionats amb la seva àrea. Comprovar
l'execució dels treballs realitzats pels treballadors al seu càrrec. Formar i capacitar al
personal especialitzat que depèn del seu departament. Responsable de vehicles,
maquinària, combustibles i sistemes de comunicació. Responsable del transport del
personal assignat al lloc de feina i de les mesures de seguretat en el treball. Dirigir i
coordinar al personal assignat. Participació en les tasques de gestió forestal i extinció
d'incendis. Col·laboració en les tasques assignades al grup de treball que té assignat.
Utilització d'eines mecàniques i/o manuals. Donar suport a les operacions auxiliars
dels treballs amb mitjans aeris. Formar part de la brigada heli-transportada o
qualsevol altre servei relacionat amb mitjans aeris.

REQUISITS:
Cicle de Grau Superior en Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics o
titulació equivalent. Certificat de català B2. Permís de conduir B. Treball exterior. Cap
d’equips

que

requereix

d’organització,

lideratge,

organització,

capacitat

comunicativa etc.
A part, i abans de la contractació, es realitzarà una prova física (Field Test). Les
persones convocades per aquesta prova cal que vinguin amb roba i calçat esportiu.
Cada participant a la prova emplenarà un formulari de consentiment amb
coneixement de causa dels riscs inherents de la seva execució. En cas de negar-se a
firmar, l’aspirant al procés de selecció quedaria exclòs/a del procés selectiu. A més,

s’haurà d’entregar abans de la realització de la prova física, un certificat metge en el
qual quedi constància que la persona és apte per a realitzar dita prova (Field Test).

CONDICIONS:
Contracte d’interinatge, per substitució per baixa de llarga durada, amb reserva de
lloc de feina. Lloc de feina: Eivissa. Jornada completa 37,5 h./setmana. Horari de
dilluns a diumenge. Salari aprox. 29.005,42 € (sou brut anual). Les persones aspirants
que compleixin els requisits i no siguin seleccionades per ocupar el lloc de treball
formaran part d’una borsa de treball de vigència d’1 any des de la data de publicació
de la Resolució amb el llistat definitiu d’aspirants a la web de l’IBANAT.
Les persones interessades que compleixin tots els requisits han d’inscriure’s a través
de la web del SOIB, soib.es a l’apartat de cercador d’ofertes públiques d’ocupació, a
l’oferta de feina a la qual es vol participar fins les 24h del dia 02/10/2018:
https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06
Els mèrits i capacitat dels aspirants es valoraran en virtut de l’Acord pel procediment
per a la selecció i contractació de personal laboral no permanent a l’Institut Balear de
la Natura de 20 juliol 2017:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3219160&coduo=1224&lang=ca

