PAU COSTA FOUNDATION
Busca cobrir DUES (2) Places per a un mateix projecte

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 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.
Alhora és una plataforma de referència internacional que fa possible l'intercanvi
d'informació, formació i coneixement.
Les condicions de l’oferta de feina es detallen a continuació:

Tasques i responsabilitats:
•

Treball de camp:
o Mostreig de camp minuciós i exhaustiu; recol·lecció de dades.
o Perimetrar zones de mostreig.
o Identificar i analitzar comportament de foc en el paisatge.

Requisits i condicions:
•
•
•

Coneixements per a mostrejar en camp: identificació d’espècies, dendrometria
bàsica o similars.
Demostrar coneixement en incendis forestals.
Carnet de conduir B1.

Es valorarà positivament:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser Membre de la PCF.
Disponibilitat per a desplaçar-se dins de l’àmbit territorial de Catalunya.
Voluntat de treball i capacitat per relacionar-se amb diverses entitats.
Capacitat per treballar en equip a distància.
Capacitat d’adaptar-se a canvis i dinamisme requerits pel propi projecte.
Coneixements en bases de dades.
Sistemes d’Informació Geogràfica.
Habilitat d’exposició en públic.

S’ofereix:
•
•

Contracte laboral d’1 mes
Inici: setembre 2016

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 per al 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
2016/05’). La data límit d’entrega de la documentació serà el dia 26 d’agost de 2016 a
les 15h CET.

