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TÈCNIC DE BASE DE DADES PER AL PROJECTE BOSSA-ICTA  (ref. 18-022-03683) 

 

El CREAF precisa incorporar un perfil tècnic per a un projecte de recerca en Salut i Medi Ambient Natural, 

dedicat a la investigació sobre l’efecte que els boscos exerceixen en la salut humana, i el seu paper clau 

en la mitigació del canvi climàtic. El projecte és finançat per la Fundació Bancària “La Caixa”. El contracte 

s'iniciarà previsiblement al setembre de 2018, i finalitzarà quan s'acabin les tasques vinculades al projecte. 

 
TASQUES A REALITZAR 

 

 Actualitzar i administrar una base de dades SQL sobre nutrients de sòls, plantes y animals i el canvi 

global.  

 Configurar un SIG amb dades ambientals globals.  

 Preparar un conjunt de dades de fàcil accés per als investigadors.  

 Gestionar les infraestructures dels servidors i ajudar a accelerar les anàlisis intensives informàtiques.  

 

REQUISITS NECESSARIS 

 

 Grau en camps relacionats amb les tasques requerides. 

 Màster en Ecologia. 

 Experiència prèvia en sequera, canvi climàtic, organismes terrestres i comunitats, bases de dades 

d’atles climàtics i SIG.  

 Coneixement demostrable en programació. 

 Experiència prèvia en l’administració de servidors Linux.  

 Responsabilitat i iniciativa.  

 

CONDICIONS VALORABLES 
 

 Programació en R i desenvolupament del paquet R.  

 Experiència informàtica d’alt rendiment i ús de clústers informàtics.  

 Anglès escrit i parlat.  

 

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Gerència i per 

l’àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en: 

 

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de 

presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta, al correu 

laboral@creaf.uab.cat, fins el 31 de juliol de 2018 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de 

l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball 

del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta. 

2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta. 

3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris 

objectius. 

4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva 

elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida. 
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