Projecte Boscos de Muntanya / Bergwaldprojekt Catalunya som una organització sense ànim de
lucre que treballem per la conservació i la millora dels boscos i paisatges de muntanya als Pirineus
Catalans. Vinculem la societat civil amb el medi forestal a través de l’acció, organitzant estades de
voluntariat per a difondre els beneficis que ens donen els boscos de muntanya. Bergwaldprojekt va
néixer a Suïssa el 1987, i avui dia és present a 4 països: Suïssa, Àustria, Alemanya i Catalunya.

L'organització vol incorporar 6 caps de colla voluntaris/es

Quines serien les teves funcions?

•

Liderar un grup d'entre 4 i 8 persones per a realitzar tasques a bosc seguint els criteris de
qualitat i seguretat establerts amb Cap de Projecte.

•

Implicar als participants en la causa de l'organització i en la importància de l'ecosistema
forestal.

•

Assegurar-se de que el grup disposi de menjar, aigua, eines i el material de seguretat
necessaris.

•

Tenir cura de l'inventari, neteja i manteniment de les eines.

•

Liderar el grup en el suport i les tasques de cuina, manteniment del campament i les
instal·lacions.

Què estem buscant?

•

Persona dinàmica, amb iniciativa, comunicativa, amb capacitat per a relacionar-se, liderar un
grup, treballar en equip i organitzar-se.

•

Ganes d'aprendre i formar-se.

•

Persona compromesa amb l'organització i la seva causa, participant com a mínim en 2 setmanes
de voluntariat a l'any.

•

Es valorarà la formació i/o experiència en l'àmbit forestal i disposar de carnet de conduir B1.

Què oferim?
•

Formació i acompanyament. Formació a bosc del 28 de juny al 4 de juliol imprescindible

•

Menjar i allotjament.

•

El voluntariat es realitzarà als diversos projectes de l'organització al Pirineu.

•

Incorporació: mínim 2 setmanes de voluntariat entre juliol i setembre 2020.

La relació amb l'organització vindrà regulada per la signatura d'un “Compromís de voluntariat” tal i com
regula la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat.
Presentació de sol·licituds: Les persones interessades hauran d’enviar un escrit explicant la seva
motivació i què creuen poder aportar a aquesta tasca, juntament amb el CV i la disponibilitat de
setmanes a l’estiu, per correu electrònic a eva@projecteboscos.cat Fins al 18 d’abril del 2021.
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