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ATENCIÓ AL VISITANT (PARC NATURAL) 

 

Vols formar part d'una consultora líder en solucions i serveis de sostenibilitat global? Si tu també creus que la 

sostenibilitat és un aspecte clau per al planeta i tens ganes de ser part de l’equip d’experts que treballa per fer-ho 

realitat, Anthesis Lavola és la teva empresa! 

 

Actualment busquem una persona dinàmica, amb capacitat per a la divulgació i la transmissió del coneixement, amb 

caràcter obert, facilitat pel treball en equip, amb experiència en  la dinamització d’activitats ambientals i el temps lliure, 

amb flexibilitat horària per l’assistència tècnica dels serveis d’informació, educació i foment de la participació en un 

Parc Natural a Barcelona. 

 

La persona seleccionada s’incorporarà en un centre d’informació d’un Parc Natural de Barcelona, punt d'acolliment i 

de referència del visitant. El centre compagina la funció d’atenció als visitants amb activitats adreçades a les escoles de 

primària, secundària i centres universitaris, realitzades entre setmana i els caps de setmana. 

 

Quines seran les teves responsabilitats? 

 

A l’equip tècnic portaràs a terme l’atenció i la rebuda dels visitants del parc. Entre les teves responsabilitats destaquen: 

 

▪ Informació i atenció als visitants 

▪ Preparació i facilitació als visitants del material documental 

▪ Promoure l’ús educatiu i respectuós del medi 

 

Quin perfil busquem?  

 

▪ Titulació universitària superior (geologia, ciències ambientals, biologia, geografia,...) o cicles formatius 

relacionats amb el medi natural 

▪ Domini del castellà i del català. Es valorarà el coneixement d’altres idiomes 

▪ Coneixement de la Serra de Collserola i de les línies de treball 

▪ Carnet de conduir B1 i vehicle propi per arribar al centre de treball 

▪ Residència a Cerdanyola o rodalies (Barcelona, Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell) 

 

Què et podem oferir?      

 

▪ Formar part d’una organització compromesa amb el medi ambient i que vetlla  per fer del món un lloc més 

sostenible 

▪ Bon ambient de treball 

▪ Llocs de treball: 1 informador/a ambiental 

▪ Incorporació: 12 de setembre de 2021 

▪ Durada del contracte: fins el 19 de juny de 2022 

▪ Ubicació del lloc de treball:  Parc natural de la Serra de Collserola  

▪ Jornada de treball: dissabtes, diumenges i festius de 10h a 14h i puntualment algun dia entre setmana al matí 

 

✅Si vols formar part del procés emplena el formulari web http://talent.lavola.com indicant l’oferta: Atenció al visitant 
(Parc Natural). T’esperem! 
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