CREDA-UPC-IRTA és una Fundació dedicada a la investigació i transferència tecnològica
en les ciències socials relacionades amb el sector agroalimentari. Fundada el 2006,
compta amb un capital humà jove i dinàmic, sent actualment un referent a Catalunya
i Espanya.

Lloc vacant: Tècnic de projectes de consultoria en malbaratament alimentari
Referencia: 00/18
Localitat: Castelldefels (Barcelona)
Jornada: Jornada de 20 hores setmanals segons conveni IRTA
Nivell: 3.1 de l'escala de suport de l'IRTA
Retribucions: Sou brut anual (37,5h setmanals, segons conveni IRTA): 19.406,25 €
Durada del contracte: Contracte de Setembre 2017 a Febrer 2018 (6 mesos)
Oferta vinculada a la concessió del projecte “Proposta per a la realització d’una
diagnosi sobre el malbaratament alimentari a la producció primària,
l’agroindústria i la distribució a l’engròs de préssecs i nectarines”
Funcions específiques del lloc de treball:

La persona contractada serà l’encarregada de desenvolupar el treball de camp del
projecte de quantificació del préssec i la nectarina, sota la direcció i supervisió d’una
persona coordinadora. Concretament, les tasques seran les següents:
-Participació en la realització d’entrevistes exploratòries a agents clau
-Participació en reunions amb el sector
-Realització de la metodologia d’estudis de cas i suport en el disseny
-Suport en el disseny i realització de taula d’experts
-Anàlisi de dades i redacció de l’informe tècnic
-Participació en la presentació institucional

Requisits:
- Formació requerida mínima: Grau o en últim any de Grau
- Exigent en la qualitat de la feina.
- Bon nivell de redacció en català.
- Coneixement d'informàtica a nivell avançat.
- Coneixement avançat en l'anàlisi de bases de dades i estadístiques.
- Disponibilitat per a realitzar desplaçaments.
- Motivació per treballar en qüestions relacionades amb el sector agrari i alimentari.
- Pensament crític i actitud proactiva.
- Motivació per aprendre.
- Carnet de conduir B1.

Mèrits específics:
- Valorable experiència en lloc similar.
- Valorable experiència en metodologies relacionades amb l'anàlisi de dades en el camp
de les Ciències Socials.
- Valorable coneixements del sector agrari i alimentari de Catalunya.
Competències/Habilitats:
- Capacitat de treballar en equip.
- Capacitat d'integració en entorns de treball multidisciplinaris.
- Capacitat d'organització i motivació.
- Capacitat de treballar en diversos projectes amb temàtiques diferents en un mateix
període de temps.
- Capacitat de treballar amb autonomia, sota la supervisió del responsable del projecte.
- Capacitat de treball en un entorn a on el compliment dels terminis d'entrega és molt
important.
Inscriu-te a l'oferta, abans del dia 2 d’agost de 2017. Indispensable adjuntar la següent
documentació: currículum i carta de motivació.
Enviar la documentació indicant la referència 00/18: leticia.gaudio@upc.edu o bé a
l'adreça postal: CREDA-UPC-IRTA; Edifici ESAB; Parc Mediterrani de la Tecnologia; Esteve
* Terradas, 8; 08860-Castelldefels (Barcelona) Atenció: Sra. Leticia.

