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La Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) obre una convocatòria per incorporar una persona 

menor de 30 anys durant 6 mesos a temps complert en contracte de pràctiques, en el marc de 

les subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del 

Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons 

Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%. 

 

Requisits indispensables 

· Inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

· Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya. 

· En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre 

títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat. 

· Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques. 

· No haver participat en les convocatòries dels anys 2017 i 2018. 

Les persones que no compleixin aquests requisits, no podran ser candidats per la convocatòria. 

 

Funcions a desenvolupar 

· Gestió i actualització del contingut de les plataformes digitals de l’entitat (web, xarxes socials 

i correu electrònic).  

· Contacte amb les entitats que col·laboren amb la SCH. Gestió de socis/es i detecció de les 

seves necessitats. Actualització Base de Dades de socis/es. 

· Dinamització, suport i programació de properes activitats de divulgació i/o conservació. 

· Plantejament i redacció de nous projectes, i creació d'un calendari anual aproximat de 

convocatòries per facilitar la preparació d'aquests.  

· Comprovació in situ de cites problemàtiques per a les Bases de Dades Herpetològiques. 

 

Perfil de la persona que cerquem 

· Estudis universitaris superiors en l'àmbit de la biologia, les ciències ambientals o similar. 

· Coneixements demostrables sobre els amfibis i rèptils del territori català i peninsular. 

· Coneixements avançats d’ofimàtica (Microsoft Excel, Word, Powepoint, Gmail i MailChimp), 

d’edició de pàgines web (Wordpress) i de gestió de xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter). 

· Responsable i amb alta atenció als detalls per a seguir correctament els protocols assignats. 
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· Disponibilitat de dilluns a dissabte a jornada completa en torns de matí/tarda i caps de 

setmana, segons quadrant 5 dies a la setmana. 

· Català i castellà nivell natiu.  

· Carnet de conduir B i vehicle propi. 

· Certificat de delictes sexuals negatiu. 

 

Valorarem 

· Estudis de màster, postgrau i/o doctorat en conservació d’espècies. 

· Experiència prèvia en l’estudi i treball de camp amb amfibis i rèptils, i com a docent d’activitats 

mediambientals. 

· Carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil. 

 

Condicions laborals 

· El contracte serà de caràcter temporal: 6 mesos. 

· Horari: 9-14 i 15-18 h. 

· Retribució salarial: sou a convenir, en funció dels coneixements i aptituds del/la candidat/a. 

· El lloc de treball serà a la seu de la SCH, al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 

· Incorporació immediata. 

 

Informació requerida 

Enviar el currículum vitae a sch@soccatherp.org amb la referència CANDIDATURA GARANTIA 

JUVENIL. Termini per presentar ofertes 20 d’octubre de 2019 a les 23:59 h. 

La Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) no es compromet a mantenir cap correspondència ni 

contacte amb les persones que presentin el seu currículum, però us confirmarem per correu 

electrònic quan l'haguem rebut. Els currículum seran tractats amb estricta confidencialitat.  

Consulteu https://soccatherp.org per a mes informació sobre la Societat Catalana d’Herpetologia. 

 

Barcelona, 15 d’octubre de 2019 
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