CONVOCATÒRIA PLAÇA DE COOPERANT –Expatriat/da a Equador
CONTEXT DE LA DEMANDA
L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES (ESF) és una associació de cooperació per al
desenvolupament, multidisciplinari, formada per professionals, docents i estudiants per garantir l'accés
universal als serveis bàsics. ESF treballa des de 2006 a la Regió Amazónica d'Equador desenvolupant
projectes en favor de la promoció de tecnologies netes per a un desenvolupament social just.
Durant el 2018 ESF executarà el Projecte “Enfortiment de la Universitat Estatal Amazónica en la
implementació de tecnologies apropiades per al tractament i aprofitament productiu i de
desenvolupament social amb residus orgànics en Pastaza” associat amb el Centre Internacional de
Mètodes Numèrics per a l'Enginyeria (CIMNE) i en coordinació amb la Universitat Estatal Amazónica
(UEA). Aquest projecte és finançat principalment per l'Agència Espanyola de Cooperació per al
Desenvolupament.
En algunes activitats es col·laborarà també amb el Govern Autònom Descentralitzat Municipal de
Pastaza, al que es pretén acompanyar i reforçar en els seus treballs en l'àmbit de la gestió i tractament
dels residus orgànics.
ESF precisa de la contractació d'una persona per desenvolupar la coordinació en última fase del
projecte. Concretament en aquella que han d'aconseguir almenys els següents resultats:






Una compostera funcionant amb residus orgànics de mercat del Puyo al Centre De Recerca,
Postgrau I Conservació Amazónica (CIPCA) de la UEA
Almenys 5 biodigestores familiars innovadors produint biogas a partir de residus orgànics
dels mercat instal·lats en sengles famílies productors de compost de Pastaza
Almenys 5 comitès de seguiment i validació de la tecnologia de biodigestió de residus de
mercats en les comunitats funcionant per fi del projecte.
Aplicat un pla de recerca pactat entre UEA i GADMPz per a la caracterització i aprofitament
agrícola del compost, el biol de residus de mercats i del biol de fem animal produïts en la
UEA.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR
-

Coordinació de les activitats a ser implementades.
Seguiment econòmic i tècnic del projecte
Fer part de l’equip coordinador de projecte, juntament amb la contrapart i la persona
representant
d’ ESF a terreny
Treballar en coordinació amb la tècnica de projectes i la comptable de ESF a Barcelona.
Realitzar reunions periòdiques amb el grup de voluntaris i voluntàries de ESF a Girona.
Elaboració d’informes i justificacions segons lo establert a la formulació del projecte.

PERFIL REQUERIT

-

Formació universitària en alguna d’aquestes àrees: ciències medioambientals, enginyeries
(agrònoma, industrials).
Coneixements i experiència en projectes de cooperació.
Coneixement i experiència sobre tecnologia de Biodigestors i reutilització de residus
sòlids orgànics (producció de compost i seguiment d’ aplicació en els cultius comunitaris)

-

Coneixements vinculats a la preparació i conducció de formacions a beneficiàries del projecte i
personal universitari, així com a la creació de materials de capacitació i difusió.
Coneixements elevats en ofimàtica.
Experiència laboral mínima 2 anys en plaça similar.
Capacitat de treball, iniciativa i, especialment, autonomia. Es requereix persona motivada per
treballar amb persones de diferents cultures i formes de pensar. Gran disponibilitat i flexibilitat.

ES VALORARÀ

Es valorarà experiència com a soci/a actiu de ESF i/o organitzacions afins.
Experiència en l’enfocament de Drets Humans i gènere en projectes de cooperación
Experiència prèvia en identificació de Projectes de cooperación
Experiència de treball amb finançament de l’ AECID, UE i cooperació descentralitzada.
CONDICIONS DE L'OFERTA
Duració del contracte: 6 mesos prorrogables.
Incorporació: immediata.
Remuneració: Segons taula salarial d’ESF.
REFERÈNCIES PER A CONTACTAR
Les persones interessades poden enviar una carta de motivació i el seu Currículum Vitae en arxiu pdf a:
organitzacio@esf-cat.org indicant la referència REF: 18/TÈCEQUADOR
DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT:
24 d’abril de 2018

Barcelona, 11 d’abril de 2018

