ARP290-18 Analista de laboratori, laboral C1, a l'Estació de Viticultura i
Enologia, a Reus, de l'Institut Català de la Vinya i el Vi del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (11.07.18)

L’INCAVI - Institut Català de la Vinya i el Vi del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació ha de cobrir un lloc de treball d’analista de
laboratori, personal laboral, grup C1, per excés o acumulació de tasques fins
al 31 de desembre de 2018, d’acord amb les dades que s’especifiquen a
continuació.
1. Descripció del lloc
Nom lloc de treball: Analista de laboratori
Grup professional: C1
Unitat directiva:
INCAVI - Institut Català de la Vinya i el Vi
Centre de treball: INCAVI-Estació de Viticultura i Enologia
Adreça:
Passeig Sunyer, s/n
Localitat:
Reus
Tipus d’horari:
Normal
2. Requisits de participació
Atès l’Acord de Govern de data 13 de juny de 2017,
1. Fase I: Prioritàriament: Personal laboral fix al servei de l’administració de la
Generalitat de Catalunya o si alhora:
-

S’ocupa un lloc de la categoria professional d’analista de laboratori
S’ocupa un lloc de diferent categoria professional, dins de la mateixa àrea
de manteniment, oficis i serveis tècnics
S’ocupa un lloc de diferent categoria i d’una altra àrea de funcions, sempre
que aquest lloc sigui del mateix grup professional o del grup professional
immediatament inferior i es disposa de la titulació adient

Personal laboral fix en situació d’excedència que es trobi pendent de reingrés
en el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Fase II: Excepcionalment, i en el cas que no es presenti cap persona que
compleixi els requisits de la fase I, també es tindran en compte, les sol·licituds
de les persones que compleixin els requisits següents:
-

Títol de batxillerat, títol de tècnic/a suuperior corresponent a cicles
formatius de grau superior, títol de tècnic/a especialista corresponent a
formació professional de 2n grau o equivalent

-

Certificat de nivell intermedi en llengua catalana (nivell B2) de la Direcció
General de Política Lingüística o equivalent

3. Funcions del lloc
-

-

-

Realitzar les activitats relacionades amb els procediments de treball que
cal aplicar per dur a terme les anàlisis de les mostres i dels equips
necessaris per portar-les a terme d’acord al sistema de gestió de qualitat
establert
Participar en les activitats que han de garantir el compliment dels requisits
de la norma ISO 17025 (validació de mètodes, calibratge i verificació
d’equips, control de qualitat intern, etc.)
Realitzar analítiques fisici-químiques ordinàries
Realitzar altres tasques encomanades pel Cap de servei, i en general per
la direcció del centre

4. Aspectes que es valoraran
-

Titulació universitària, preferentment en ciències químiques, enginyeria o
enologia
Experiència pel que fa a metodologies i protocols d’anàlisis química del vi
i derivats
Coneixements en la norma de qualitat UNE-EN ISO 17025

5. Forma en què s’ocuparà el lloc
Contracte laboral temporal
6. Participació
Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats, han de
realitzar obligatòriament, i fins al dia 21 de juliol de 2018, els dos passos
següents:
1. Omplir el següent Formulari.
2. Presentar el seu currículum personal i el que genera Atri en format
PDF (1) a la següent adreça electrònica: arp.atri@gencat.cat
Per tal d’agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en
l’assumpte del correu la referència: ARP290-18/COGNOMS i NOM
Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar:
NIF,

COGNOMS

i

NOM,

TITULACIÓ,

TIPUS

DE

VINCULACIÓ,

DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU
ELECTRÒNIC

(1)

Els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació / expedient / consulta
de dades / imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al correu)
7. Procediment de selecció
-

-

-

Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar
aspectes relacionats amb el lloc de treball que s’ha de cobrir
En funció dels resultats obtinguts, els candidats poden ser convocats a una
entrevista personal i/o a una prova per ampliar la informació detallada en el
currículum i valorar aspectes relacionats amb les competències professionals
Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats
acreditatius de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el
currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits
Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció
dels resultats obtinguts en les diferents etapes
Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest
Departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles
persones que siguin entrevistades

_________________________________________________________________________________

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017,
la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de
treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrga n
competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.

