OFERTA DE FEINA

REFERÈNCIA 03/2018

SUBSTITUCIÓ DE BAIXA MATERNAL DE TÈCNIC/A ÀREA
D’INSPECCIÓ DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA ZONA
PRIORAT – GARRIGUES - O SEGRIÀ

Jornada laboral: 39 h/setmana
Lloc de treball: Indispensable residir a les comarques del Priorat, o Garrigues o Segrià
Retribució inicial aproximada: 21.852€ bruts anuals inicials

Perfil general
Lloc de treball pensat per a una persona professional del sector agrari que haurà de realitzar
inspeccions als sol·licitants i operadors inscrits en el registre del Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica.
El perfil necessari és el d’una persona receptiva, organitzada, observadora, i amb capacitat d’anàlisi
de les situacions, a més a més ha de ser decisiva i ferma a l’hora de prendre determinacions.
La feina es realitza dins dels requisits que estableix la Norma UNE-EN ISO/IEC17065 i dins d’un
sistema de treball en equip.
Condicions del lloc de treball
Es tracta d’un contracte temporal per substitució d’una baixa maternal.
La zona d’actuació principal pel desenvolupament de les funcions inspectores d’aquesta plaça és el
Priorat, i les comarques de les Garrigues i el Segrià. És imprescindible residir en aquesta zona.
El temps previst de la contractació és de 6 mesos.
Titulació requerida (qualsevol dels següents títols o equivalents):
Grau d’Enginyeria Agrícola
Grau d’ Enginyeria Agrària i Alimentària
Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
Grau d’Enologia
Grau en Ciències Ambientals
Grau en Biologia
Grau de Veterinària
Grau en Ciència i Producció Animal
Idiomes
Requerit domini del català i el castellà a nivell escrit i parlat.
Es valorarà el coneixement d’anglès.
Es valorarà






Coneixement de la Normativa específica d’agricultura ecològica.
Coneixements de sistemes de certificació de qualitat.
Informàtica relacionada amb el lloc de treball.
Coneixement de les Normes de Qualitat ISO/IEC 17065:2012 o equivalents.
Coneixements (i/o experiència) sobre els mètodes de presa de mostres per al control oficial.
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Coneixements del Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Experiència en la realització d’auditories en el camp agroalimentari.
Experiència en tasques d’inspecció d’explotacions agràries
Experiència en algun esquema de certificació de productes agroalimentaris
Experiència en el departament de qualitat d’alguna indústria agroalimentària o explotació
agropecuària.
Experiència en tasques directament relacionades amb el sector de la producció ecològica.
Feines relacionades amb la gestió d’explotacions agropecuàries.

Funcions










Participar en el sistema de control de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya
Realitzar auditories de verificació del compliment de disposicions relacionades amb la producció
agroalimentària ecològica.
Realitzar auditories de verificació del compliment d’altres disposicions en l’àmbit agroalimentari
Elaborar els informes d’inspecció, i fer-ne el seguiment.
Comprovar la veracitat de les informacions dels documents presentats al Consell.
Comprovar i verificar les dades inscrites al registre del Consell.
Portar a terme la presa de mostres.
Assistir i participar a les reunions tècniques
Qualsevol altre funció que se li pugui encomanar relacionada amb el seu lloc de treball.

Altres condicions requerides
Carnet de conduir B-1.
Disponibilitat d’horari.

Condicions per sol·licitar participar del procés intern





Enviar CV amb fotografia en format PDF a l’adreça electrònica administracio@ccpae.org
El nom del fitxer ha de ser “03_2018_Cognom_Nom(candidat/da)”
L’assumpte del correu ha de ser: 03/2018
En cas de voler adjuntar carta de presentació o de recomanacions, ha d’estar inclosa en el
mateix fitxer que el CV o en cas contrari es perdrà en el procés.
 El termini de presentació dels currículums finalitza el dia 22 d’abril, aquest inclòs.
 El procés de selecció finalitzarà a principis de maig.
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