PROGRAMA: Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil
1. Lloc de treball: TÈCNIC/A DE SUPORT DE TERRITORI
2. Funcions i tasques:
 de caràcter tècnic (gestió, control, informe, proposta)
 de caràcter administratiu (tramitació d'expedients, arxiu, creació i manteniment de
bases de dades)
 d'atenció a la ciutadania (informació, actuacions d’educació i sensibilització)
 altres que li siguin atribuïdes per raó del lloc de treball i/o programa específic.
Els àmbits de treball són:
 Servei Públic Comarcal de Biomassa Forestal
o Millora dels processos de control de qualitat de la gestió del servei pel que
fa a la producció d’estella forestal i del control de traçabilitat de la fusta
o Anàlisi del plecs de prescripcions tècniques per a la gestió del servei
o Tractament de dades de consum d’estella, mobilització de fusta
o Interlocució i treball en xarxa amb els agents clau, tant públics com privats.
o Visites de camp a les instal·lacions comarcals i a finques forestals
 Projecte Boscos del Vallès
o Organització de jornades tècniques
o Bases de dades del projecte
o Protocol davant d’episodis meteorològics o pertorbacions amb afectació
forestal.
o Interlocució i treball en xarxa amb els agents clau, tant públics com privats.
 Projecte educatiu comarcal sobre la gestió dels boscos, biomassa i prevenció
d'incendis (en elaboració)
o Disseny de les accions i activitats
o Difusió de les activitats de sensibilització i actuacions d’educació
3. Perfil professional:
 Titulacions admeses:
o Titulacions universitàries d’enginyeria forestal o ciències ambientals
o Cicle formatiu de grau superior de gestió forestal i del medi natural
 Carnet de conduir per a desplaçaments ocasionals per la comarca.
 Flexibilitat horària ocasional (majorment es realitzarà horari seguit de matí).
4. Requisits generals persones joves:
- Edat: Major 16 anys - Menor 30 anys
- Beneficiari/ària del Programa de Garantia Juvenil
- Demandants d'ocupació no ocupades (DONO)
5. Condicions de la contractació:
- Entitat contractant: Consell Comarcal del Vallès Occidental
- Adreça: Crta. N-150 km 15, 08227 Terrassa
- Període de contractació: d'octubre de 2019 - abril 2020 (6 mesos)
- Jornada Completa: 37,50 hores setmanals ( jornada preferent matí)
- Sou: 17.491 € bruts anuals ( perfils tècnics amb grau)
6. Documentació a presentar pels joves:
- Currículum vitae
- Fotocòpia del títol del nivell formatiu
- Fotocòpia que acrediti la inscripció a Garantia Juvenil
- Fotocòpia que acrediti la inscripció a l'Oficina de Treball (DONO)
7. Persona de contacte: Cristina Cruz (cruzfc@ccvoc.cat)
SESSIÓ INFORMATIVA al Consell Comarcal Del Vallès Occidental el proper 20 de
setembre a les 12:00

