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Contracte de pràctiques

Tècnic de medi ambient
La Fundació Lleida 21 és una fundació creada l’any 2001 per l’Ajuntament de Lleida,
per desenvolupar, fomentar i impulsar la participació de la ciutadania, les entitats i els
agents socials de Lleida en projectes i iniciatives de sostenibilitat.
La Fundació Lleida 21 treballa en els àmbits de la comunicació i sensibilització
ambiental, així com en la gestió de projectes ambientals d’àmbit al municipi de Lleida.
Els àmbits de treball són: espais naturals i territori, Horta de de Lleida, energia,
residus, mobilitat,...
Oferta de feina subvencionada pel programa de contractació en pràctiques de
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.
S’ofereix
-

1 contracte en pràctiques a jornada completa, durant 6 mesos.
Contractació immediata.
Adreçat a persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys
La persona a contractar treballarà en la dinamització del projecte
de la “Marca de l’Horta” i donant suport als projectes de la
Fundació Lleida 21.

Tasques a realitzar
Les tasques a desenvolupar seran:
o Participar en la difusió de la marca de l’Horta de Lleida entre tots els seus
usuaris potencials (agricultors elaboradors, majoristes, minoristes,
serveis,...).
o Participar en el desenvolupament de les accions per a donar a conèixer la
marca entre la ciutadania.
o Col·laborar en les altres tasques que desenvolupa la Fundació Lleida 21.
Requisits:
o Inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya.
o Inscrit/a com a beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
o Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de
grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o
d’un certificat de professionalitat
o Com complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball
en pràctiques.
o No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per
un altre programa de Garantia Juvenil.
Es valorarà:
o Titulació de: enginyer tècnic i/o superior en agrònoms o forests, biòleg,
ambientòleg, empresarials o geografia.
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o
o
o

Persona motivada, amb bona capacitat organitzativa i de comunicació.
Coneixements del sector agrari i del medi ambient, dins els seus diferents
vessants.
Experiència en tasques educatives i divulgatives.

Contacte:
Enviar currículum vitae i carta de presentació a fundacio21@paeria.es indicant
“Oferta tècnic horta 2018”.
Termini de rebuda d’inscripcions:
15 d’octubre de 2018

