Vacant 12/2017

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL TS 2 ALLAUS
PER SUBSTITUCIÓ PER EXCEDÈNCIA
TASQUES:
El/la tècnic/a escollit/da s’integrarà a l’equip de predicció d’allaus per a dur a terme les
tasques de gabinet i sobre terreny següents:







Cartografia d’allaus
Elaboració de mapes de gruixos de neu
Anàlisi d’accidents per allaus
Entrada i validació de dades a la Base de dades d’allaus
Participació en l’organització de jornades tècniques de neu i allaus
Prestació de guàrdies de perill d’allaus

La feina relacionada amb la plaça també inclou la redacció d’informes de productes
relacionats amb la predicció d’allaus

PERFIL:
Imprescindible:
 Titulació Superior en el camp de les Ciències de la Terra: Geologia, Enginyeria
geològica, Geografia o Física.
 Experiència mínima d’1 any en tasques de predicció temporal i espacial d’allaus
de neu.
 Experiència en disseny i generació de mapes de gruixos de neu i de precipitació.
 Familiaritat
amb
programari
específic
de
tractament
de
dades
nivometeorològiques.
 Experiència en l’elaboració de Mapes de Zones d’Allaus i cartografies d’allaus
observades.
 Coneixement de tècniques de desplaçament sobre terreny d’alta muntanya.
 Coneixement del Pirineu (geogràfic i climàtic).
 Domini a nivell usuari d’eines d’ofimàtica (word i excel).
 Carnet de conduir B1.
 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:
 Competència idiomàtica elevada en anglès a nivell oral i escrit tècnic.
 Coneixements en eines auxiliars de cartografia i bases de dades: ArcGis, QGis o
similar.
 Familiaritat amb programari específic de tractament de dades en Sistema
d’Informació Geogràfica (ArcGis).
 Eines CAD.
 Màster o postgraus climatologia, meteorologia, riscos geològics.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:
 Classificació Professional: Grup A, Tècnic/a Superior 2, Nivell A2
 Centre de treball: Barcelona
 Vinculació: Temporal per substitució per excedència fins al 30 de setembre de
2017
 Jornada: Jornada ordinària
Barcelona, 10 de juliol de 2017

RESULTAT DEL PROCÉS:
Procés tancat. Seleccionat: Víctor Perisé Alía

Barcelona, 18 de juliol de 2017

