Vacant 15/2018
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PILOT D’AVIONS A LA UNITAT DE VOLS

TASQUES:

Les seves funcions principals consistiran en:




Pilotar els avions de l’ICGC per al desenvolupament dels seus projectes. L’ICGC
disposa de tres aeronaus. Totes són aeronaus monoplans enquadrades dins la
categoria d'Aviació General. La primera d'elles un Partenavia P- 68 Observer , la
segona una Cessna Caravan 208B i la tercera, un Beechcraft King Air B200GT.
El candidat/a realitzarà les funcions de comandant de l’aeronau d’acord a les
funcions i responsabilitats descrites en el manual d’operacions de l’ICGC. Pot ser
requerit en la participació de tasques de suport a l’operació.

PERFIL:
Imprescindibles










Llicència de pilot comercial JAA d’acord a JAR FCL Subparte D.
Habilitació de vols per instruments IR d’acord a JAR FCL Subparte E.
Habilitació de tipus/classe d’avió a volar .
Reconeixement mèdic tipus 1.
500h de vol totals
150h de tipus ME ,CESNA SET o BE 90/99/100/200
Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la
Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent. Es realitzarà una prova de
català si no es disposa de certificació de nivell C.
Anglès certificat ICAO nivell 4

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:

Persona activa, responsable, amb iniciativa i amb capacitat de treball en equip i
comunicació.
Competències específiques:











Hores de vol IR.
Hores d’experiència en el tipus d’operació del ICGC.
Llicència EASA, ME
Llicència EASA , CESNA SET
Llicència EASA, BE 90/99/100/200
Major nombre d’hores de vol totals del mínim exigit.
Hores en turbina.
Hores en model i tipus del ICGC.
Llicència CRI/TRI.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:












Places: 1
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona
Categoria: Tècnic/a Superior 2, Nivell A2.
Retribució bruta anual: 29.616,15 euros bruts/any.
Addicionalment es percebrà un complement de disponibilitat per un import brut
anual de 5.231,16€ i un complement de penositat i perillositat de 6.961.68€
(ampliable en cas de superar les 233 hores efectives de vol en un any).
Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals de dilluns a diumenge, segons
necessitats del servei. Degut a les característiques de les tasques realitzades per
l’ICGC la programació del vol te una forta dependència amb la climatologia i per
tant el treball es realitza de dilluns a diumenge.
D’acord al que estableix el manual d’operacions de l’ICGC actualment, es gaudirà
un mínim de 16 dies de descans cada 2 mesos. Els dies de descans són designats
pel Responsable d’operacions aèries que és qui programa l’activitat de vol i vetlla
pel compliment dels descansos preceptius de la tripulació.
Horari: L'horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada
del personal de cinc hores, de les 9:00 a les 14:00 hores, de dilluns a diumenge. El
temps restant de jornada diària, es realitza de dilluns a divendres entre les 7:30 i
les 19:30 hores, supeditat a les necessitats del servei i organitzatives.
Incorporació prevista: Immediata
Vinculació: Contracte d’interinitat. Mínim 1 any.

Barcelona, 6 de setembre de 2018

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

Relació de candidatures que reunien tots els requisits imprescindibles (Inicials dels 2
cognoms i nom):
1. BCA
2. CFC
3. FMD
4. GMM
5. GBF
6. LOJ
7. LMM
8. MPJ
9. MGJ
10. PAO
11. VGV
12. BCL (Renuncia a continuar en el procés)
13. RBE (Renuncia a continuar en el procés)
14. DSBS (no té homologada la llicència a Europa)

Candidatura

Valoració
competències
genèriques

Valoració
competències
específiques

TOTAL

BCA

18,29

12,00

30,29

CFC

18,37

13,00

31,37

FMD

16,83

--

NO APTE

GMM

17,83

--

NO APTE

GBF

17,74

--

NO APTE

LOJ

21,20

12,00

33,20

LMM

33,33

46,00

79,33

MPJ

12,91

--

NO APTE

MGJ

17,58

--

NO APTE

PAO

24,45

6,00

30,45

VGV

17,33

--

NO APTE

NOTES:

1. Les candidatures FMD, GMM, GBF, MPJ i VGV, no han obtingut una puntuació mínima de
18 punts a l’apartat de Competències genèriques que indicava les bases de la convocatòria.
2. La candidatura amb millor puntuació (LMM) ha renunciat a la plaça, pel que s’ha ofert a la
segona candidatura en puntuació.
Estat del procés de selecció: Tancat
Seleccionat: Jordi Llansana Oporto
Barcelona, 30 de novembre de 2018

