Vacant 2/2017
CONVOCATÒRIA INTERNA PER PROVEIR UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DE
MAPA GEOLÒGIC A LA UNITAT DE GEOLOGIA
Cobertura de la vacant de Responsable de Mapa Geològic, dins la Unitat de Geologia
de l’Àrea de Geologia i Recursos per les tasques referents als treball habituals
d’elaboració de mapes i models geològics que desenvolupa la Unitat de Geologia.

TASQUES:
La persona escollida durà a terme les tasques de gabinet i sobre terreny següents:






Ostentar la responsabilitat de l’equip de tècnics geòlegs destinats a la
realització dels projectes específics de les sèries de mapes geològics GT-I i GTII que desenvolupa la Unitat.
Coordinació de les tasques tècniques d’elaboració dels mapes geològics amb
d’altres tècnics o comandaments, tant de la mateixa unitat, com d’altres, si
s’escau.
Prestar suport al Cap d’Unitat en les tasques tant tècniques pròpies de la seva
especialització, com d’elaboració de les propostes de treball de camp,
supervisió de contractes externs, redacció d’informes, plecs tècnics,
pressupostos o d’altres que se li puguin encomanar.
Prestar suport a d’altres grups de treball, quan així els Caps ho determinin, en
matèria de cartografia geològica.

PERFIL:

Imprescindible:








Titulació Superior en Geologia.
Coneixements avançats en geologia fonamental (geologia estructural,
petrologia i estratigrafia, geologia de quaternari i de geomorfologia de
processos).
Experiència mínima de 5 anys en exercici de geòleg en projectes de
cartografia geològica a escala 1:25.000 (o 1:50.000).
Coneixements d'eines CAD a nivell d’elaboració de mapes geològics i
geomorfològics (MicroStation) i coneixements d'eines SIG a nivell de
captura de dades i formació de mapes del Geotreball I i Geotreball II
(ArcGIS).
Carnet de conduir.
Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1
de la Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent.

Es valorarà:




Experiència en la supervisió i coordinació d’equips de treball de camp, ja
sigui a l’ICGC o en d’altres empreses.
Alt grau en: autonomia tècnica, iniciativa, responsabilitat en la qualitat de
les feines efectuades i compliment de terminis d’execució de projectes.
El grau de competència idiomàtica en anglès.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:



Classificació Professional: Grup A, Responsable, Nivell A6
Centre de treball: Barcelona

Jornada: Jornada ordinària.

Barcelona, 19 de gener de 2017

RESULTAT DEL PROCÉS:
Procés intern: Tancat. Seleccionat: Joan Picart Boira

Barcelona, 30 de gener de 2017

