
Community manager en temes de ciència i tecnologia 

 

Zinkdo (Zinkdo.com) és una agència especialitzada en el desenvolupament de negoci 

en digital, que suma estratègies àgils amb l’execució d’accions i el mesurament de 

resultats.  

 

Com creiem que el contingut és MOLT important en el que fem, necessitem 

incorporar a l’equip algú que vulgui escriure. Tenim clients en camps com la ciència, 

la tecnologia, la indústria o la medicina, i pensem que un periodista especialitzat a fer 

divulgació científica podria encaixar bé amb aquesta necessitat. 

 

Ha de fer de community manager, així que volem que sigui addicte a les xarxes socials, 

que sigui capaç d’enlluentar-nos amb els perfils que gestiona, amb el seu blog (o amb 

el de les marques per a les quals escriu), amb la seva forma d’escriure, amb el picallós 

que és per l’ortografia. Algú que estigui orgullós de la seva vena creativa i la vulgui 

compartir i aplicar en entorns i estratègies diferents.  

 

Volem incorporar una persona inquieta al nostre equip, que tingui nocions de 

màrqueting digital, que s’obsessioni per saber quines pràctiques donen millors 

resultats.  

 

Per això, busquem un(a) Gestor(a) de Comunitats i Continguts amb experiència en 

temes de ciència i tecnologia.  

 

Funcions:  

• Gestionar de forma autònoma les xarxes socials (i blogs) encomanades seguint 

les directrius estratègiques aprovades. 

• Redacció (molt bon nivell de català i castellà, desitjable nivell alt d’anglès).  

• Definir o ajudar a definir l’estratègia de continguts del client en xarxes socials 

i màrqueting digital. 

• Gestió de projectes de comunicació i màrqueting online, i interlocució amb 

clients i partners. 

• Mesurament de resultats i informes per a clients. 

• Monitorització de converses online mitjançant eines especialitzades. 

 

Requisits tècnics:  

• Experiència prèvia demostrable com a community manager i redactor de temes 

científics, tècnics, tecnològics o mèdics.  

http://zinkdo.com/


• Formació en màrqueting, periodisme, relacions públiques, comunicació 

audiovisual o similar. 

• Coneixement demostrable del funcionament de les xarxes socials més 

importants i en la generació de plans de social media. 

• Acostumat(da) a realitzar documentació per a clients i gestionar el dia a dia 

amb un alt grau d’autonomia. 

 

Requisits actitudinals:  

• Passió, curiositat, ganes d’aprendre sobre l’entorn de la web social.  

• Aptituds de comunicació (online i presencial) i redacció. 

• Alt estàndard de qualitat i atenció al detall. 

• Capacitat de treball en equip i gestió de projectes. 

• Iniciativa, creativitat, esperit de superació. 

• Sentit extrem de la responsabilitat, la confidencialitat i el compromís.  

 

S’ofereix: 

• Contracte fix indefinit amb jornada completa 

• En funció de les condicions sanitàries de cada moment inherents a la COVID-

19, el lloc de treball serà l’oficina de Zinkdo o teletreballarem. 

• Remuneració acord amb les aptituds i experiència del (la) candidat(a). 

• Flexibilitat d’horaris dins de l’horari base de Zinkdo.  

• Visibilitat professional: volem professionals amb ganes de créixer i a qui 

donarem veu. 

• Incorporació a un projecte creixent amb un equip agradable on es valora a les 

persones i s’aposta pel seu potencial. 

 

Què has de fer si t’interessa?  

• Envia un CV i una carta de presentació on descriguis quins canals socials tens 

o gestiones i que creus que pots aportar-nos a l’adreça info@zinkdo.com . 

Sigues creativa o creatiu  

• Els perfils seleccionats els demanarem un petit exercici i farem un mínim de 

dues entrevistes. 
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