Oferta de feina al GOB
El GOB Menorca presenta una oferta de feina de Responsable del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre i coordinació de
campanyes de conservació i biodiversitat. El termini per a presentar sol·licituds és el 27 de febrer de 2008.

DADES I UBICACIÓ DE LA FEINA
NOMBRE DE PLACES: 1
CONTINGUT DEL TREBALL: Responsable del Centre de Recuperació Fauna Silvestre i coordinació de campanyes de conservació i
biodiversitat.
LLOC DE TREBALL: Ciutadella de Menorca

CONDICIONS CONTRACTUALS
DURADA DEL CONTRACTE: 1 any, prorrogable.
PERÍODE DE PROVA: 3 mesos.
JORNADA LABORAL: 40 hores setmanals.
HORARI: Flexible, amb ampla disponibilitat i adaptabilitat horària.
SOU: 1.470 euros mensuals bruts
PAGUES ANUALS: 14.
ALTRES CONSIDERACIONS: Incorporació immediata

REQUISITS
ESTUDIS: Requisit valorable. Es valorarà estudis universitaris relacionats amb el lloc de feina (Biologia, veterinària, ...)
IDIOMES: Català i castellà, parlat i escrit. Es valorarà coneixement d'altres idiomes.
INFORMÀTICA: Coneixements a nivell d'usuari.
VEHICLE: Vehicle propi a disposició, i carnet de conduir.
CONEIXEMENTS i HABILITATS: Es valoraran:
Coneixements de la fauna menorquina.
Coneixements de maneig i primers auxilis als animals.
Capacitat de redacció de projectes i memòries, i elaboració de plans de feina.
Capacitat per a treballar en equip i per a dinamitzar voluntariat.
Facilitat per a comunicar (mitjans comunicació, monitoratge d'activitats,...)
Habilitat per a realitzar petites reparacions.
EXPERIÈNCIA: Es valorarà:
Treball de maneig i primers auxilis en animals salvatges.
Treball en centres de recuperació, clíniques veterinàries, o similars.
Treball i col·laboració a ONGs

PROCEDIMENT
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Sol·licitud per ocupar el lloc de feina, adjuntant currículum personal. Amb posterioritat s'hauran de
certificar les dades que es justifiquin com a requisits o coneixements.
TERMINIS: Presentar la sol·licitud per correu, fax o correu electrònic abans del dia 27 de febrer de 2008.
CONVOCATÒRIA D'ENTREVISTA PERSONAL: El candidat o candidata podrà ser convocat a una entrevista personal dins la primera
quinzena de març.

