
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Investigador de projecte 

PROJECTE  

Co-creation of climate change indicators for ETS risk management services (T22014S) 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL (descripció tasques): 

L’ investigador s’integrarà en un equip de treball per a desenvolupar un projecte de transferència per a l’empresa 
italiana ETS on donarà suport en: 

- Statistical computation and analysis of the climate indicators described after co-creation workshop   
- Seasonal forecasting of these climate indicators. 
- Computation of ETS Risk climate indices over Regional Climate Projections. 
- Downscalling and interpolation methods to ETS domain 
- Support the Centre for Climate Change  team and ETS in the co-creation methodology for risk management 

Systems.   
- Contribution to scientific outputs of the project (conferences and papers) 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (formació mínima exigida) 

a) Amb caràcter general:  

- Haver complert els 18 anys i no haver superat l’edat de jubilació. 

 - No tenir cap defecte o malaltia que impedeixi el desenvolupament normal de les funcions corresponents.  

- No estar separat, per causa d’expedient disciplinari, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les  seves 
funcions  

b) Amb caràcter específic: 

- Estar en possessió del títol de doctor/a o equivalent. Els candidats/es hauran de complir aquests requisits, 
com a màxim, el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds  

c) Perfil i mèrits a valorar: 

- Excellent climate data analyisis skills  

- Excellent programming skills (preferrable in R or Python)  

- Excellent knowledge of seasonal forecasting techniques and climate models output analysis 

 

REQUISITS  

 Knowledge in R or Python.  

 Demonstrable experience in climate analysis projects 

 Capable to integrate in C3’s working structure and be part of a team 

 Capable to communicate and write scientific texts in English 

 

 



 
 

 

ES VALORARÀ 

 Habilitat per a les relacions personals. 

 Formació complementària:  

 Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva. 

 Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat. 

 Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de resultats. 

 Possibilitat de treballar presencialment a l’oficina i de treballar a distància (teletreball), segons les 

necessitats del servei. 

 Experiència en projectes internacionals i nacionals de transferència i/o recerca amb el objectiu de 

desenvolupar serveis climàtics; preferiblement en l’àrea del risc i la energia. 

CONDICIONS LABORALS 

 Tipus de jornada: completa 
 Lloc físic de treball: Facultat de Turisme i Geografia, Departament de Geografia, Vila-Seca 
 Contracte: Obra o Servei Determinat. 
 Categoria: GRUP 1 
 Durada: 6 mesos a jornada completa amb opció de fer 6 mesos més amb les mateixes condicions 

(màxim 12 mesos) 
 Retribució: 26.805,60€ bruts anuals 
 Incorporació aproximada: tan avisat sigui possible 

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  

 Selecció de CV’s: Identificar els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que no 
compleixin els requisits indicats en el punt  perfil de la persona i requisits no passaran a la següent fase 
 

 Valoració del CV ( indicar punts a valorar del Cv i puntuació màxima de cada punt. Establir puntuació 

mínima, si s’escau, per  

passar a fase d’entrevista.) PUNTUACIÓ : 40 

 Entrevista personal (OBLIGATORIA: indicar punts puntuació màxima de l’entrevista). PUNTUACIÓ: 60 

 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 President: . Dr. Enric Aguilar ( Director del Departament de Geografia) 

 Vocal 1:  Dr. Javier Sigró, (Professor Agregat del Departament de Geografia) 

SUPLENTS: 

 Dra. Manola Brunet, (Directora C3) 

 Dr. Jon Olano, (Investigador post-doctoral C3) 

 

Amb el vistiplau de: 

 Lourdes Jane (Directora CTTi) 

 

 

 

 



 
 

 

 

CANDIDATURES  

 El CV ha d’incorporar el número de DNI / NIE o document d’identitat personal 

 Enviar el CV a través de web FURV (https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/) o 
directament als correus rrhh@fundacio.urv.cat i correu electrònic responsable: jonxavier.olano@urv.cat  

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV  

15/02/2022 

COMUNICACIONS 

La FURV publicarà a la seva web el llistat d’admesos i exclosos, així com també l’acta final amb les puntuacions 
obtingudes pels aspirants. 
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