Tècnic en cartografia d’emergències
La Pau Costa Foundation és una entitat internacional, sense ànim de lucre, que lidera
un canvi profund en la percepció que la societat té del foc a través de la divulgació
de coneixements en l'ecologia del foc i en la gestió dels incendis forestals i les
emergències en general, des de l'àmbit tècnic i de recerca, fent-los assequibles al
món operatiu, al món acadèmic i la societat en general.
Alhora és una plataforma de referència internacional que fa possible l’intercanvi
d'informació, formació i coneixement.
La Pau Costa Foundation obre un nou procés selectiu per contractar un/a tècnic/a
amb coneixements en incendis forestals per desenvolupar tasques de cartografia
d’emergències. Les condicions d’aquesta oferta es detallen a continuació:
Tasqu es a desenv ol upar:


Creació, gestió, manteniment o desenvolupament d’un Sistema d’Informació
Geogràfica (SIG) adreçat a l’àmbit de la prevenció i extinció d’incendis forestals
transfronterers (França-Catalunya)



Analitzar tècnicament la informació georeferenciada de tot l’àmbit territorial,
principalment pel que fa referència a les fonts d’adquisició de dades,
actualitzacions i capacitat d’intercanvi d’informació.



Diagnosticar les necessitats i les capacitats actuals dels Sistemes d’Informació
Geogràfica (SIG) de tots els actors implicats, tot proposant les mesures
corresponents per optimitzar la gestió i millorar l’obtenció, l’intercanvi i la
utilització d’informació relativa a la prevenció d’incendis.



Identificar els condicionants jurídics respecte la propietat, restriccions d’ús i
transferibilitat de la informació.
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Redactar els protocols d’adquisició, d’actualització i d’intercanvi d’informació.



Redactar tots aquells documents tècnics relatius al projecte i definir en detall
els canvis necessaris en els SIG existents per tal d’incorporar les millores
proposades.



Definir les plataformes i canals necessaris per assegurar un intercanvi estable
i eficaç tant entre serveis com a nivell transfronterer.



Planificar, preparar i difondre el material necessari per la formació i implantació
del sistema i la seva divulgació.



Qualsevol altre que li sigui encarregada dins el marc contractual.

Requisits :


Formació universitària, preferiblement en l’àmbit del medi ambient: Enginyeria
de Forests, Biologia, Ciències Ambientals, Geografia física, etc., però obert a
altres àmbits (Matemàtiques, Física o altres Enginyeries) amb experiència en
temes ambientals o acreditar les competències professionals per a realitzar les
tasques mencionades.



Coneixements en l’àmbit dels sistemes d’informació geogràfica, cartografia i
coneixement del territori.



Coneixements bàsics en anàlisi d’incendis forestals.



Lloc de treball zona Vallès. Disponibilitat per desplaçar-se puntualment a
Girona i el Sud de França.



Experiència prèvia de treball en equip.

Es valorarà:


Coneixements parlats i escrits de la llengua catalana i francesa (equivalents a
un nivell B2).



Voluntat de treball i capacitat per relacionar-se amb les diferents entitats del
projecte.
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Capacitat per adaptar-se a canvis i dinamismes requerits pel propi projecte.



Capacitat de treball de forma remota en cas de ser necessari.



Carnet de conduir B1.



Altres idiomes: anglès.

Con dicions:


S’ofereix jornada de 37,5h/setmanals.



El sou correspondrà al de l’escala salarial de la Pau Costa Foundation.



El període de contractació serà de l’1 d’Octubre al 31 de Desembre de 2018,
prorrogable fins al 2020.



Les despeses de desplaçament i manutenció del treballador, en cas que així
ho requereixi el projecte, les cobrirà la Pau Costa Foundation.



Es podrà demanar la realització d’un exercici pràctic en el procés de selecció.

Les persones contractades formaran part de l'equip de la Pau Costa Foundation, amb
opcions de poder ser requerides per a futures convocatòries o nous projectes.
Pau Costa Foundation ofereix un ambient de treball inspirador, dinàmic , multicultural
i internacional així com múltiples oportunitats pel creixement professional i per a
l'aprenentatge de noves habilitats.
Pau Costa Foundation és una entitat que promou la igualtat d'oportunitats i anima a
la presentació de candidats i candidates. Totes les sol·licituds seran tractades de forma
confidencial.
Enviar CV, contactes de referència i carta de presentació (màxim una pàgina) per
correu electrònic, a info@paucostafoundation.org (assumpte: ‘Oferta laboral
2018/02’). La data límit d’entrega de la documentació serà el dia 24 de setembre
de 2018 a les 15h CET.
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Paucostafoundation.org
info@paucostafoundation.org
facebook.com/PauCostaFoundation/
@PauCostaF
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