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AUXILIAR TÈCNIC/A DE CAMP (ref. 21-002-83038)  
 

El CREAF precisa incorporar un auxiliar tècnic de camp o una auxiliar tècnica de camp, per a 

treballar dins d’un projecte que estudia les poblacions de sargantanes de les Pitiüses. 

 

El projecte forma part d’un ajut Junior Leader Incoming, ref. LCF/BQ/PI20/11760007, finançat 

per la Fundació Bancària “La Caixa” i cofinançat pel programa d’investigació i innovació 

Horizon 2020 de la Unión Europea, d’acord amb el Grant Agreement nº 847648 del programa 

Marie Skłodowska-Curie. 

 

S’ofereix un contracte de jornada completa, amb previsió d’incorporació a mitjans de març i que 

serà d’aproximadament uns cinc mesos de durada. El salari ofert és de 1.343,85 bruts 

mensuals.  
 

TASQUES A REALITZAR  
 

- Realització de mostreig en poblacions de sargantana de les Pitiüses.  

- Dur a terme assajos de comportament de l’animal al camp. 

- Participar en tasques de disseny experimental. 

- Dur a terme anàlisis de dades i presentació de resultats. 

 

REQUISITS NECESSARIS 
 
- Llicenciatura, grau o equivalent amb formació en Ecologia (Biologia Ambiental o Ciències 

Ambientals). 

- Experiència acreditada en feina de camp, idealment havent treballat amb animals salvatges 

o en captivitat. Haver treballat amb rèptils serà considerat un plus. 

- Bon nivell d’anglès acreditat, oral i escrit. 

- Capacitat de treball en equip de forma constructiva, en un ambient de respecte per la 

diversitat. 

- Disponibilitat per realitzar feina de camp a Eivissa durant setmanes (despeses cobertes pel 

projecte). 

- Carnet de conduir tipus B. 

CONDICIONS VALORABLES 
 

- Participació en publicacions científiques i/o de divulgació. 

- Interès en ecologia evolutiva i estudi del comportament animal. 

- Interès per la divulgació científica. 

- Coneixements del medi natural. 

 

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ 

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

carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), 

al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 4 de març de 2021, 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 puntuació basada en 

criteris objectius. 
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4. Decisió final: en cas de trobar-se 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. 


