Vacant 6/2017
CONVOCATÒRIA INTERNA PER PROVEIR UNA PLAÇA DE SUBSTITUCIÓ PER
MATERNITAT DE TÈCNIC SUPERIOR 2 A LA UNITAT DE GEOLOGIA
TASQUES:
El tècnic/a escollit s’integrarà en la Unitat de Geologia per a dur a terme les tasques
de gabinet i sobre terreny següents:







Tractament i elaboració de dades geològiques en formats CAD (Microstation) i
SIG (ArcGIS, d’ESRI)
Accés i el reconeixement del terreny natural, i observació i identificació
geològica de camp, en projectes d’àmbit de geologia urbana.
Tractament, anàlisis i elaboració de dades geològiques per a la elaboració de
cartografia geològica en projectes d’àmbit de geologia urbana.
Confecció dels plànols, talls, esquemes geològics a través de MicroStation i/o
ArcGIS en projectes d’àmbit de geologia urbana.
Tractament de bases de dades.
Suport al Cap d’Unitat o al Cap d’Àrea en la redacció de documents relacionats
amb la elaboració de cartografia geològica (plecs tècnics, etc.).

PERFIL:
Imprescindible







Titulació superior en el camp de geologia i/o enginyeria geològica.
Experiència mínima de 3 anys en exercici de gabinet tècnic en elaboració de
cartografia geològica a escala 1:5.000
Coneixements d'eines CAD a nivell d’elaboració de plànols i mapes.
(preferiblement MicroStation)
Coneixements d'eines SIG a nivell d’elaboració de plànols i mapes (ArcGIS)
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






Formació complementària reglada associada a la línia de treball dels projectes
de geologia urbana (hidrogeologia, geotècnia - enginyeria del terreny, o altres)
Experiència en redacció d’estudis d'enginyeria geològica i/o geotècnia i/o
hidrogeologia en zones urbanes.
Coneixement i experiència en camps d'interès per a les línies de treball de
l'Àrea de Geologia i Recursos (Bases de dades, modelització geològica 3D).
Competència idiomàtica en anglès a nivell oral i escrit tècnic
Persona acostumada a treballar en equip, resolutiva, rigorosa, àgil, clara i
metòdica.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:



Classificació Professional: Grup A, Tècnic Superior 2, nivell A2
Centre de treball: Barcelona

Jornada: Jornada ordinària
Barcelona, 28 de febrer de 2017

RESULTAT DEL PROCÉS:
Procés intern: Tancat. Seleccionat: Fabian Bellmunt Traver

Barcelona, 20 de març de 2017

