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LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A DE CONSERVACIÓ MARINA

 

FUNCIONS PRINCIPALS:

Desenvolupar les línies de feina que s’estableixin per a la línia de conservació marina, que per als pròxims dos anys són fonamentalment:

Impuls a la protecció i millora de la conservació d’àrees marines.

Seguiment de la gestió de zones protegides i impuls a la declaració de noves reserves marines i espais naturals protegits maritimoterrestres.

Impuls a l’activitat de les comissions de seguiment. Demanda de planificació i impuls de la participació social en la seva elaboració. Denúncia

pública de dèficits i impactes. Relacions amb les administracions competents.

Seguiment sobre normativa, infraccions i impactes de la pesca.

Seguiment de canvis normatius i participació Consell Pesquer. Preparació i presentació de suggeriments i al·legacions. Seguiment de l’aplicació de

la legalitat. Denúncia pública i administrativa, si escau, de casos d’il·legalitat o impacte ambiental.

Protecció del litoral.

Seguiment de plans, projectes i concessions, denúncia pública d’impactes prevists, dinamització de la participació ciutadana, pressió política i

presentació de suggeriments i al·legacions. Denúncia administrativa i pública de les il·legalitats i altres impactes que tinguin lloc a la franja litoral.

Coordinació amb altres entitats i enfortiment de la xarxa.

Coordinació estratègica amb les altres seccions insulars del GOB. Treball en xarxa amb les altres entitats de conservació de la mar.

A part d’aquestes responsabilitats fonamentals, es treballarà en coordinació amb la resta de l’equip, especialment amb les àrees de campanyes

(conservació i territori) i de comunicació, i es participarà en altres tasques comunes.

REQUISITS:

Titulació superior d’àmbit científic o tècnic.

Coneixements suficients per a desenvolupar les funcions previstes.

Domini de la comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès.

Domini d’eines ofimàtiques bàsiques: Google Suite i LibreOffice.

Permís de conducció i vehicle propi.

Flexibilitat horària.

 

ES VALORARÀ:

Experiència laboral i/o de voluntariat en els àmbits temàtics a treballar, o en conservació de la mar a nivell general.

Formació i/o titulació específica en àmbits relacionats amb les funcions principals a desenvolupar (titulacions de Ciències de la Mar, Biologia o

Ciències Ambientals, i altres formacions sobre ecologia marina i planificació, ordenació i conservació de la biodiversitat).

Coneixement de normativa pesquera i de conservació d’espais, i de planificació i ordenació d’usos.

Habilitats per a la comunicació interpersonal (sociabilitat, simpatia, etc).

Acreditació mitjançant certificats dels nivells de català, castellà i anglès.

Coneixement i implicació amb el GOB o altres ONG.

 

S'OFEREIX:

Lloc de treball: Local de l’entitat a Palma.

Tipus de contracte: temporal i a temps parcial. Inicialment per un període de 2 anys, amb voluntat que sigui indefinit.

Horari: 20 hores setmanals, distribuïdes generalment en 4 dies laborables (a acordar).

Salari brut anual de 13.820 €.

Incorporació: 15 de març de 2022.

 

ACCEPTACIÓ DE PROPOSTES:

Remetre carta de presentació i currículum a treball@gobmallorca.com abans del 21 de febrer. Per a qualsevol aclariment, contactar amb aquesta

adreça.

GOB - Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa

C/ Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma

T (+34) 971 49 60 60

info@gobmallorca.com

> Avís legal

> Política de privacitat

Amb el suport de Balearweb

Text disponible sota una llicència Creative Commons

Fotografies subjectes al © dels seus autors (del GOB, en el

seu defecte)
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