ES BUSCA TÈCNIC ESPECIALISTA EN INCENDIS FORESTALS, EXPERT EN ANÀLISIS DE
DADES I SUPORT DE CAMP D’INCENDIS FORESTALS
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 d'investigació, fent-los assequibles al món operatiu, al
món acadèmic i a la societat en general. Alhora és una plataforma de referència
internacional que fa possible l'intercanvi d'informació, formació i coneixement.
En el marc de la col·laboració entre el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i la Pau
Costa Foundation, es busca un candidat/a per a treballar com a tècnic de suport en
recerca d’incendis forestals. La persona seleccionada treballarà dins de projectes de
recerca relacionats amb l’estudi del règim d’incendis a Catalunya i projectes de
transferència amb l’aplicació de resultats en el mon científic i el món operatiu.
Les tasques que el candidat haurà de desenvolupar són:
- Manteniment i desenvolupament de bases de dades
- Anàlisis GIS de patrons espacials d’incendis forestals
- Anàlisis meteorològics d’incendis forestals
- Tractaments estadístics
- Redacció de memòries i assistència a la redacció d’articles científics
- Suport a tasques de camp en la gestió i prevenció d’incendis
Experiència requerida:
- Formació universitària, preferiblement en l’àmbit del medi ambient: Biologia,
Ciències Ambientals, Enginyeria Forestal, Geografia física, però obert a d’altres
àmbits (Matemàtiques, Física o altres Enginyeries) amb experiència en temes
ambientals
- Expertesa en Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i gestió de grans bases de dades
- Nivell alt d’anglès
- Experiència prèvia de treball en equip
Es valorarà positivament:
- Participació activa en temes relacionats amb la gestió, planificació i prevenció
d’incendis forestals
- Coneixements en anàlisis i modelització estadística (preferiblement experiència
prèvia en el llenguatge estadístic R)
- Experiència contrastada en la redacció de memòries o articles científics
- Voluntat de treball i capacitat per relacionar-se amb diferents entitats
- Capacitat per a adaptar-se a canvis i dinamisme requerits pel propi projecte
- Capacitat de treball de forma remota en cas de ser necessari
- Disponibilitat per desplaçar-se dins del territori de Catalunya
- Carnet de conduir B1

Condicions de treball
- Els candidats pre-seleccionats hauran de fer una entrevista de selecció conjunta amb
les entitats esmentades en l’oferta
- L’oferta de la plaça és de 3 mesos, i és remunerada a través de contracte de treball.
Envieu CV, contactes de referència i carta de presentació (màxim una plana) per correu
electrònic, a info@paucostafoundation.org (assumpte ‘Oferta laboral 2016/05’). El
termini per presentar la documentació expira el dia 15 de juny de 2016 a les 15h.

