CONVOCATÒRIA SELECCIÓ
Lloc: Responsable de Brigades Forestals
Nombre de vacants: 1.
Descripció de l’oferta: Es necessita incorporar una persona la missió fonamental de la qual serà la
direcció i coordinació de les Brigades Forestals, a fi de garantir els serveis assignats pel director de
l’Àrea de Sostenibilitat del Medi Rural, seguint els plans de treball establits.
Funcions de la persona responsable de les Brigades Forestals:
1) Proposar al director de l’Àrea de Sostenibilitat del Medi Rural l’estructura de mitjans necessaris per
a les activitats del servei de les Brigades Forestals a curt, mitjà i llarg termini.
2) Revisar l’assignació de mitjans necessaris per a l’activitat de les Brigades Forestals.
3) Gestionar i controlar eficaçment el pressupost assignat a les Brigades Forestals.
4) Dirigir i gestionar les situacions d’emergència en què participen les Brigades Forestals.
5) Informar el director de l’Àrea de Sostenibilitat del Medi Rural de les desviacions que detecte en els
objectius de servei i establir les accions correctores i preventives per a corregir-les.
6) Dirigir l’elaboració dels informes requerits pel director de l’Àrea de Sostenibilitat del Medi Rural.
7) Sol·licitar al director de l’Àrea de Sostenibilitat del Medi Rural els recursos necessaris per al
compliment del servei.
8) Assegurar el perfecte estat de conservació dels actius de les Brigades Forestals d’Imelsa.
9) Garantir la confidencialitat i la fiabilitat de les dades utilitzades pel personal de les Brigades
Forestals.
10) Complir i fer complir la normativa interna arreplegada en el Sistema de Qualitat de l’Empresa.

Requisits mínims

•

•
•

•
•

•

Formació universitària, preferentment en Enginyeria Tècnica Agrícola, Grau en
Enginyeria Agrícola i del Medi Rural o equivalent, especialista en Direcció
d’Empreses Agràries, amb amplis coneixements d’explotacions agrícoles, medi
ambient, biodiversitat mediterrània i muntanyes.
Coneixements d’instal·lacions energètiques, obres en el medi rural i projectes de
biomassa forestal.
Experiència mínima de cinc anys en llocs relacionats amb activitats de direcció i
coordinació de treballs forestals i mediambientals, obres i serveis en el medi natural,
selvicultura, restauració del medi rural, regeneració forestal, coberta vegetal,
desemboscatge, obertura de senderes i camins.
Experiència en direcció i coordinació d’equips.
Coneixements avançats d’aplicacions informàtiques de gestió, entorn Windows,
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet, correu electrònic), coneixement
de GIS.
Nivell alt de valencià, parlat i escrit.

Requisits desitjats
-

Experiència demostrable en gestió de projectes per al sector públic relacionats amb
l’activitat.
Capacitat d’organització d’activitats i equips humans.
Persona amb capacitat de treball, capacitat de direcció, facilitat de contacte,
sociabilitat, empatia, capacitat d’organització i sentit del treball en equip.
Incorporació immediata.

Per a participar en el procés de selecció es requereix:
-

Remetre currículum vitae actualitzat, en el qual ha de constar l’experiència
professional, a l’adreça electrònica següent: bf1048@imelsa.es.
Referències si n’hi haguera.
Per a candidats o candidates no comunitaris, el permís de treball corresponent.

L’empresa establirà contacte amb els candidats que complisquen el perfil proposat, que seran
convocats per a entrevista personal en les instal·lacions d’Imelsa una vegada finalitzat el termini per a
la recepció de candidatures. En aquest cas, s’hauran d’aportar, en el dia de l’entrevista, original i còpia
compulsada dels títols universitaris, dels mèrits i de la resta de circumstàncies personals, que hauran
de ser acreditats degudament per mitjà de certificats, contractes de treball, etc. (tot això obligatori per
a acreditar l’experiència professional), a fi de procedir a l’estudi i valoració de mèrits. No es valoraran
aquells mèrits que no estiguen degudament acreditats.
Les persones que superen la fase d’entrevistes accediran a la següent fase d’avaluació per mitjà de
tests i qüestionaris aptitudinals, competencials, de coneixements específics sobre la matèria objecte del
lloc, com també de cultura general.
Les proves de selecció seran realitzades, a la seua primera fase, per la direcció de l’Àrea de Recursos
Humans de l’empresa, comptant amb la col·laboració d’un consultor extern especialista en selecció de
personal; i en la segona fase, per la direcció de Recursos Humans, el consultor i el director de l’Àrea
Jurídica d’Imelsa.
En cas de ser convocat per a una entrevista laboral, s’haurà d’aportar original i fotocòpia per a
compulsar-la del títols universitaris o acadèmics, dels mèrits i de la resta de circumstàncies personals,
que hauran de ser acreditats degudament mitjançant certificats, contractes de treball, informe de vida
laboral, etc. (tot això obligatori per a acreditar l’experiència professional), a fi de procedir a l’estudi i
la valoració de mèrits. No es valoraran aquells mèrits que no estiguen degudament acreditats.
Data màxima d’entrega: 2 de novembre del 2015, a les 15:00 hores.
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