c/Sabino Arana,34, 1r-1a
08028 Barcelona
Tel. 934 110 926
Fax 934 914859
forestal.catalana@gencat.net

Oferta de 4 places d’informador/a per l’any 2009 (Contractació per Forestal
Catalana S.A.)

Ref. P306IAP
Descripció de la plaça
Unitat i Àrea Directiva
Tipus de Feina
Localitat

Grup professional
Salari brut anual
Tipus de contracte
Incorporació
Horari
Descripció de les tasques

Àrea de Gestió Ambiental. Parcs
Informador
Parc Natural de l’Alt Pirineu (Lleida)
1 Fornet (TM Alt Àneu),
1 Tavascan (TM Lladorre)
1 Rubió (TM Soriguera).
1 Araos (TM d´Alins).
D1
17.989,14 €
Per obra i servei, des de l’1 de juliol fins al 21 d’octubre
Immediata
37’5 hores/setmana en funció de quadrants.
Informació i control estadístic dels visitants. Recepció i comunicació
d’emergències. Enllaç amb la seu administrativa del Parc, punts
d’informació, guardes i refugis. Guiatge d’itineraris d’interpretació del
patrimoni

Requisits

Indispensable

Titulació necessària per a l’accés al grup D
Carnet de conduir B1*

Es valorarà

Coneixement de Llengua Catalana, amb nivell C de la Secretaria de
Política Lingüística o equivalent*.
Coneixements de llengua estrangera (preferiblement francès i anglès,
per aquest ordre)
Curs d’informadors turístics del Parc Natural de l’Alt Pirineu*
Cursos d’atenció al públic*
Formació complementària (guia interpretador i altres cursos
relacionats)*
Coneixement i habilitats d’ús del paquet office i internet
Titulacions o formació en relació al coneixement del medi natural, i
principalment del patrimoni natural i de la biodiversitat
Curs homologat de primers auxilis*
Experiència en tasques similars *

Altres

Es farà valoració curricular i entrevista a les oficines de Forestal
Catalana de Lleida.

*Es demanarà copia dels documents justificatius a l´ entrevista.
Les persones interessades poden lliurar els seus CURRICULUM VITAE actualitzats, indicat la
referència, a les oficines de FORESTAL CATALANA S.A. (carrer Sabino de Arana 34, 08028
Barcelona), o bé per correu electrònic ( Forestal.Catalana@GENCAT.cat ) . La data màxima de
lliurament de la documentació és el dia 15 de juny de 2009 (inclòs) fins a les 14 hores.
Barcelona a 04 de juny del 2009

