Vacant 06/2021
CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR
UNA PLAÇA TEMPORAL DE NAVEGANT

TASQUES:
Les seves funcions principals consistiran en:
•
•
•

Operació sensors embarcats en els avions.
Instal·lació sensors.
Control de vols i dades generades.

PERFIL:
Imprescindibles
•
•
•
•
•
•

Disponibilitat per treballar en dies festius i caps de setmana.
Iniciativa i capacitat per treballar en equip.
Carnet de conduir vigent classe B1.
Disponibilitat per viatjar.
Coneixements Ofimàtics.
Experiència com a Navegant de l’ICGC.

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:
Capacitat i iniciativa en la presa de decisions.
Competències específiques:
•
•
•
•
•
•

Familiaritat amb l’operativa vols.
Familiaritat amb les dades generades pels sensors.
Bon nivell d’anglès, tant escrit com parlat.
Coneixements en cartografia.
Coneixement meteorologia aeronàutica.
Disponibilitat de la formació requerida com a navegant.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:
•
•
•
•
•
•

Places: 1
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona.
Categoria: Grup B, Tècnic/a Especialista 1, Nivell B4.
Jornada: Jornada ordinària de 37,5h/ setmanals.
Horari: L'horari ordinari.
Adscripció: Aproximadament de dos mesos. Si s’escau, la persona seleccionada
haurà de passar un període d’adaptació al vol per tal de validar la seva idoneïtat.

L’accés de les candidatures està subjecte a les necessitats del servei de la unitat d’origen.
La dedicació no serà exclusiva com a navegant i serà acordada amb el/la cap del grup
d’origen durant el període de la col·laboració.

Barcelona, 17 de març de 2021

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

A la convocatòria interna s’ha rebut 1 candidatura que reunia tots els requisits
imprescindibles, pel que ha passat a la següent fase del procés de selecció:
•

Natividad Jiménez Ruiz (DNI **9612***)

Candidatura

Valoració competències
genèriques

Valoració
competències
específiques

TOTAL

Jiménez Ruiz, Natividad

20,00

61,00

81,00

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionada: Natividad Jiménez Ruiz

Barcelona, 26 de març de 2021

