Convocatòria de feina de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)
Tècnic/a en projectes europeus i relacions internacionals
REF: Tècnic XCN
La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) obre una convocatòria per incorporar una persona
durant 6 mesos a jornada complerta. La voluntat de la XCN és donar continuïtat a la persona seleccionada
més enllà del període del contracte i que s’incorpori a l’àrea de projectes de l’entitat.
Lloc de treball
El lloc de treball serà a Vic, on té la seu social la XCN. No obstant, degut a la situació excepcional provocada
per la pandèmia de la COVID-19, la feina es realitzarà inicialment de forma majoritària en modalitat de
teletreball.
Funcions








Coordinació, preparació, redacció i justificació de projectes tècnics d’àmbit europeu i internacional,
relacionats amb la conservació de la natura.
Representació institucional de l’entitat davant d’actors claus d’àmbit europeu i internacional (EEB,
ELCN, ILCN, etc.).
Implementació de sistemes de seguiment dels projectes, en coordinació amb l’àrea d’administració i
comptabilitat analítica.
Col·laboració en l’organització de jornades, tallers o altres esdeveniments organitzats per la XCN.
Participació en el desenvolupament de les línies d’acció del Pla Estratègic de la XCN, en coordinació
amb la direcció.

Perfil de la persona que cerquem
Es busca una persona amb formació universitària en l’àmbit de la biologia, ciències ambientals, gestió de
projectes europeus, o altres, que permetin mostrar experiència en la coordinació i execució de projectes
europeus en l’àmbit de la conservació de la natura.
Requisits:









Persona identificada amb la finalitat de la XCN.
Experiència en la participació de projectes europeus i internacionals.
Experiència en conservació de la natura, biodiversitat o ecologia.
Bon nivell de redacció i estructuració de documents.
Alt nivell d’anglès oral i escrit.
Persona organitzada, amb capacitat per treballar de manera autònoma i liderar projectes, i alhora
capacitat de treball en xarxa.

Es valorarà:



Coneixement de programes de gestió integral de projectes (ERP)
Experiència prèvia en organitzacions vinculades a la conservació de la natura i/o participació com a
voluntari/a ambiental.

Condicions laborals
El contracte serà per dotze mesos, amb inici durant el juliol de 2021. El salari assignat serà el corresponent al
marc laboral de la XCN.
Envieu el vostre currículum a laboral@xcn.cat, adjuntant, si voleu, una carta de presentació.
DATA LÍMIT PER ENVIAR CV: 22 de juny de 2021.
La XCN no es compromet a mantenir cap correspondència ni contacte amb les persones que presentin el seu
currículum, però confirmarem per correu electrònic que els hem rebut.
L’entitat responsable del tractament de les dades és l’associació Xarxa per a la Conservació de la Natura,
davant la qual les persones legitimades per a fer-ho poden exercir els drets d’informació, accés, rectificació,
cancel·lació i oposició. Per a l’exercici dels drets referits prèviament, cal adreçar un escrit o correu electrònic
a la següent adreça electrònica: laboral@xcn.cat. La XCN guardarà durant el procés de selecció els
currículums que es rebin i seran tractats amb la finalitat de seleccionar la persona a ocupar la plaça vacant.
Les dades no es cediran en cap cas a terceres persones.
La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) és una organització sense ànim de lucre constituïda per
entitats i institucions que volen impulsar la conservació de la natura al nostre país, especialment a través del
voluntariat ambiental i la custòdia del territori. La XCN creu en la necessitat i en l’oportunitat de capacitar la
societat civil perquè hi pugui tenir un paper actiu i directe.
Per a més informació consulteu la web de la XCN: www.xcn.cat
Vic, 3 de juny de 2021

