
 
 

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN MALACOLOGIA I ENTOMOLOGIA TERRESTRE (ref. 17-012-

43653) 

 
El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a de camp especialitzat/da, per al projecte 

“Catàleg de fauna i flora protegida i amenaçada del Parc Natural de Cap de Creus”, encarregat 

pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El contracte tindrà 

una durada inicial de dos mesos (prorrogables si les necessitats del projecte ho requereixen). La 

persona seleccionada s’haurà d’incorporar al més aviat possible dintre del mes de maig 

(incorporació immediata a principis - mitjans de maig). 
 
 

TASQUES A REALITZAR 
 

 Treball de camp. 

 Treball d’identificació d’invertebrats terrestres, concretament gasteròpodes i insectes. 

 Càlcul, processament i anàlisi de les dades. 

 Elaboració de mapes de distribució d’espècies amb eines SIG (Sistemes d’Informació 

Geogràfica). 

 Elaboració d’informes. 

 

REQUISITS NECESSARIS 
 

 Experiència prèvia en identificació d’invertebrats terrestres (com a mínim en gasteròpodes i 

insectes terrestres). 

 Experiència prèvia en treball de camp. 

 Català parlat i escrit correctament. 

 Llicència de conduir B, i disponibilitat de cotxe. 

 Coneixements bàsics d’ofimàtica i SIG. 

 

CONDICIONS VALORABLES 
 

 Participació en treballs sobre entomologia i malacologia. 

 Capacitat de treball en equip. 

 Coneixement de la geografia de l’Alt Empordà. 

 Residència a l’Alt Empordà, ja que el treball de camp serà en aquesta comarca. 

 Usuari avançat en SIG. 
 

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ 
 

El procés de selecció és a càrrec de la Investigadora Principal 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/es hauran d'enviar un currículum i una carta 

de presentació (màxim 500 paraules) al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 3 de maig 

de 2017 a les 14:00 h., indicant el codi de referència de l'oferta. 

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

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

criteris objectius. Possibilitat d’entrevista individualitzada. 

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. 
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