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TÈCNIC/A DE SUPORT PEL PROJECTE ELEMENTAL-SHIFT (ref. 20-026-03733)  
 

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de suport per al projecte ELEMENTAL-

SHIFT (Impactes dels canvis globals antropogènics en les reserves i fluxos de bioelements 

sobre els ecosistemes i els humans), ref. PID2019-110521GB-I00, finançat pel Ministerio de 

Ciencia e Innovación. El contracte serà a jornada parcial (30 hores setmanals), i s'espera que 

comenci l'1 de setembre de 2020, amb durada fins a fi de les tasques en el projecte indicat. 
 

TASQUES A REALITZAR 
  

- Identificar, compilar i integrar la informació disponible sobre ecologia global, canvi global, 

canvi climàtic, pol·lució, biogeoquímica, sostenibilitat ambiental, seguretat alimentària i 

salut global en relació a la composició elemental de sols, aigües, bacteris, plantes i 

animals. 

- Gestió de webs de les dades. 

- Suport en xarxes i comunicació de les dades i dels resultats 

- Suport en campanyes de camp i en organització de reunions i viatges (nacionals i 

internacionals). 

- Gestió de l’arxiu de documentació del projecte 

- Suport als investigadors internacionals del grup de treball 

- Suport als contacte amb l’Administració, fundacions i col·laboradors internacionals 

REQUISITS NECESSARIS 
 
- Titulació superior, com Biologia, Enginyeria de Forests, o equivalent. 

- Experiència de més de 3 anys en la gestió de dades, webs i xarxes d’ecologia i 

biogeoquímica 

- Experiència de més de 3 anys en l’assistència tècnica i administrativa a la coordinació de 

projectes europeus de excel·lència.  

- Català, castellà i anglès escrits i parlats correctament. 

- Experiència en il·lustració científica. 

- Domini avançat del paquet Office (Word, Excel, PowerPoint). 

- Coneixement i experiència de treball demostrable de més de 4 anys en temes de 

biodiversitat, canvi climàtic, rius, ecologia, etc. 

CONDICIONS VALORABLES 
 

- Persona flexible, responsable, resolutiva, organitzada y amb una alta capacitat de treball en 

equip. 

- Altes capacitats d’expressió oral i escrita. 

 

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ 
 

El procés de selecció és a càrrec del equip investigador del CREAF, 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/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 10 d’Agost de 2020, indicant el codi de 
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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. 

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. 


