
 
 
 
 
 
 
 
CONVOCATÒRIA D’UNA PERSONA DE SUPORT AL PROJECTE DE L’ÓS AL PALLARS 
SOBIRÀ – ACCIÓNATURA I FUNDACIÓN OSO PARDO  
 
 
Acciónatura és una entitat dedicada a la protecció, la millora i la restauració dels 
ecosistemes naturals.  
Podeu trobar més informació a www.accionatura.org  
 
Acciónatura cerca incorporar una persona en el seu equip tècnic per portar a terme 
el projecte de sensibilització i ecoturisme de l’ós als Pirineus. 
 
Aquesta persona treballarà en el desenvolupament del projecte de l’ós formant part 
de l’equip existent al Pallars format per dues persones més, realitzant tasques de 
comunicació i sensibilització ambiental dins el projecte ecoturístic.  
 
 
Funcions principals: 

• Realitzar funcions d’informador sobre el projecte, així com sobre la zona.  
• Atenció al públic i explicació de l’exposició sobre l’ós. 
• Realitzar periòdicament el guiatge dels itineraris del projecte amb turistes. 
• Treballar coordinadament amb la resta de l’equip. 
• Donar suport i treballar en equip amb els tècnics d’Acciónatura. 

Perfil de la persona: 

• Perfecte domini del català i el castellà. Es valorarà l’anglès i sobretot el 
francès. 

• Autonomia, iniciativa per la feina a realitzar.  
• Capacitat de diàleg. Habilitats per les relacions interpersonals i de 

comunicació. 
• Compromís amb el medi ambient, la natura i el desenvolupament local. 
• Coneixement del territori. 
• Experiència en el tracte i contacte amb les persones. 
• Coneixement de les persones del territori. 
• Motivació pel treball de camp i les tasques a realitzar. 
• Coneixements d' internet (correu electrònic, etc), domini de l’office (word, 

excel, ...). 
• Carnet de conduir B-1 i disponibilitat de vehicle propi. 
• Es valorarà que la persona sigui de l’Alt Àneu. 
• Es valorarà que la persona tingui coneixements de guiatges i dinamització de 

grups. 

 

 



 

 
 Condicions laborals: 

• Horari de 40 hores setmanals. 
• Incorporació immediata després del procés de selecció. 
• Treball en caps de setmana. 
• Salari segons conveni.   
• Contracte de tres mesos.  

 
Més informació: 

• Enviar CV (si es vol, carta motivació) a n.verdeny@accionatura.org amb la 
referència tècnic ecoturisme Pallars. 

• Més informació: 648 015 878 
• El període de recepció de CV és fins al 4 d’agost. 
• Entrevistes dels pre-seleccionats el dia 5 d’agost. 

 


