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TÈCNIC/A D’INFORMÀTICA PEL PROJECTE OBSERVATORI DEL PATRIMONI NATURAL I 
LA BIODIVERSITAT (ref. 23-011-90014) 

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica d’informàtica, per integrar-se al equip de 

l’Atles de Mamífers i per treballar conjuntament amb l’equip d’investigadors/es del Museu de 

Ciències Naturals de Granollers en el projecte Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, 

amb ref. 90014, finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

S’ofereix un contracte a jornada completa (37,5h/setmanals), amb previsió d’inici a mitjans de 

març de 2023 amb una durada inicial d’un any. S’ofereix un salari de 18.895,47€ bruts anuals. 

TASQUES A REALITZAR 

  

- Suport en la coordinació de la web Atles de Mamífers de Catalunya (Observatori) i 

plataformes de seguiment ratpenats.org; grupfelis.cat; semice.org i lirons.org. 
- Suport en la preparació de la base de dades de l’Atles de Mamífers de Catalunya. 
- Suport en la revisió d’aportacions de dades de voluntaris. 

 

REQUISITS NECESSARIS 

 

- Grau Superior en informàtica o similars. 
- Formació amb desenvolupament de base de dades i desenvolupament web. 

- Carnet de conduir tipus B i disponibilitat de vehicle propi. 

 

CONDICIONS VALORABLES 

 

- Coneixements de natura (associacions de natura, participació en projectes de Ciència 

Ciutadana demostrables, ...) 

- Tenir alguna experiència en el món del voluntariat. 

- Tenir algun coneixement previ sobre el projecte Atles de Mamífers de Catalunya 2022. 

- Persona flexible, responsable, resolutiva, organitzada i amb capacitat de treballar en equip. 

 

PROCÉS Y 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 12 de març de 2023, 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. 

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. 

https://www.ratpenats.org/
https://grupfelis-ichn.iec.cat/
https://www.semice.org/
https://www.lirons.org/
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