L’IRTA és un institut de recerca agroalimentària pioner a Catalunya, fundat al 1985,
amb un capital humà de més de 700 persones que desenvolupa les seves activitats
amb una clara vocació de servei públic. Disposa de 11 centres de treball propis i 23
localitzacions.

Lloc vacant: Responsable de la Granja Experimental de Porcí de Monells
Referència: 08/20
Àrea d’adscripció: Plataforma d’Infraestructures de Producció Animal
Localitat: Monells- Edifici C (Girona)
Jornada: Completa, 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda, incloent torns de
cap de setmana de manera coordinada amb d’altre personal de la granja.
Nivell: 7.1 de l’escala de suport de l’IRTA
Retribucions : 32.123,09 € bruts anuals
Durada del contracte: Contracte laboral temporal d’un any amb possibilitat de
continuïtat.
Funcions específiques del lloc de treball:
-

-

-

-

Realitzar funcions com a responsable de la coordinació del personal tècnic de la
granja experimental supervisant les activitats del grup.
Dur a terme la gestió pressupostària d’acord amb els criteris del Cap de la
Plataforma d’Infraestructures.
Portar a terme les actuacions necessàries com a veterinari designat vetllant pel
correcte estat sanitari dels animals que participen als projectes de recerca i als
contractes de serveis amb empreses, realitzant inoculacions, avaluacions de
signes i lesions, presa de mostres i aplicació de tècniques d’anàlisi (in vivo i postmortem)
Coordinar i executar les fases animals de projectes de recerca competitius i
serveis a empreses en l’àmbit veterinari seguint bones pràctiques de laboratori
(BPL), i en bones pràctiques clíniques (BPC) quan s’escaigui.
Participar en les activitats de recerca així com en les activitats pròpies de gestió
de la instal·lació realitzant mesures de qualitat, assistència, recopilació, anàlisi i
interpretació de dades, d’acord amb els protocols i procediments establerts.
Participar en la formació de tècnics o estudiants en les tècniques que realitza de
forma rutinària
Treballar sota confidencialitat i discrecionalitat en l’aplicació dels procediments i
assignació de tasques
Formar part del Comitè d’Experimentació Animal de l’IRTA en cas que li sigui
requerit.

Requisits:
-

Formació universitària de grau en veterinària.
Alt coneixement dels idiomes: català, castellà i anglès.
Alt coneixement d’ofimàtica: fulls de càlcul, processament de textos, i bases de
dades.
Disponibilitat per viatjar pel territori català, en cas necessari.
Flexibilitat horària.
Carnet de conduir i vehicle propi.

Mèrits específics:
-

-

Experiència demostrable en llocs de treballs similars.
Experiència de treball en projectes de recerca, maneig, disseny i sanitat
experimentals principalment en estabularis, i entorns amb sistemes de qualitat
integrada.
Coneixements d’estadística principalment SAS.
Acreditació d’estar capacitat com a funció C, D, E o F (Ordre ECC/566/2015).
Formació en Bones Pràctiques de Laboratori (BPL).
Formació en Bones Pràctiques Clíniques (BPC).

Competències/Habilitats:
-

Capacitat de comunicació i relació
Capacitat de gestió d’equips de treball
Capacitat d’organització i planificació de la feina
Capacitat per a la resolució de problemes
Orientació a l’ordre i la qualitat
Iniciativa i motivació
Confidencialitat

Inscriu-te a l’oferta des de la nostra Borsa de Treball a http://www.irta.cat/caES/Persones/TreballarIrta/ (obrir l’enllaç directe) fins el dia 2 de març de 2020
(inclòs) Cal adjuntar una carta de motivació al currículum.
Política d’integració : reserva de la plaça en un primer torn al personal amb discapacitat.

Calendari orientatiu de selecció pel procés referencia 08-20 Responsable de la Granja Experimental
de Porcí de Monells
20 dies
Publicació i difusió de la plaça ofertada: web de l’IRTA,
xarxes socials.
2 dies laborables següents
Enviament dels CV pre-seleccionats aptes al Comitè de
Selecció pel seu estudi.
Enviament mail informatiu als CV no aptes per continuar
en el procés.
5 dies laborables següents
Celebració del Comitè de Selecció:
. Entrevista als candidats aptes seleccionats.
. Enviament mail informatiu als CV aptes que han estat
descartats pel Comitè de Selecció per continuar en el
procés.

5 dies laborables següents

Primera
quinzena
(aproximadament)

d’abril

2020

. Acta Comitè de Selecció amb el candidat seleccionat i els
motius pels quals s’han descartat els candidats finalistes
entrevistats.
. Enviament mail informatiu als CV aptes entrevistats no
seleccionats.
Enviament a Recursos Humans de la documentació oficial
necessària per el contracte de treball, i coordinació en
l’establiment de la data inici del contracte.
Inici del contracte (aproximadament)

