
   

 

 

 
 

 

CONVOCATÒRIA CAP UNITAT COMUNICACIÓ (REF.: 2017/94) 
 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: L’IGTP necessita incorporar un Cap de la Unitat de Comunicació  

2. ES REQUEREIX: 

 Llicenciatura en Ciències de la Comunicació /  Periodisme 

 Coneixement d'estratègies de comunicació a través d'Internet 

 Excel·lent capacitat de redacció 

 Excel·lents capacitats de comunicació  

 Capacitat de treball en equip 

 Coneixement de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació 

 Bon nivell d'Anglès 

 Experiència mínima de 2 anys, preferentment en Instituts de Recerca o Entitats amb Finalitats Socials 
 
3. FUNCIONS: 

 Gestionar les peticions d'informació dels mitjans de comunicació sobre temes relacionats amb 

l'Institut 

 Elaborar notes i comunicats de premsa per informar sobre activitats rellevants de l'Institut i els seus 

Investigadors 

 Elaborar i coordinar els continguts de la web i la intranet 

 Organització d'actes i jornades institucionals 

 Gestió del perfil de l'Institut a les xarxes socials 

 Gestió de campanyes i projectes de promoció 

 

4. S’OFEREIX:  

 Contracte indefinit amb un període de prova de 6 mesos 

 Salari brut anual de en funció de la vàlua del candidat/a 

 Contracte a jornada complerta 

 Incorporació : quan ho autoritzi les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals 
de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat 

 
 

5. PER MÉS INFORMACIÓ:  

http://www.germanstrias.org/ 

 



   

 

 

 

 

6.- PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació que inclogui els següents conceptes: el seu interès 

en l’oferta, un breu resum del seu CV i experiència prèvia. La carta s’enviarà per email a l'adreça 

rrhh@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en l'assumpte. 

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades. 

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 31 de Desembre de 2017 

8. COMISSIÓ AVALUADORA : 

Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió presidida pel Director General ,  el Gerent i la 

Responsable de la Unitat de Gestió de Persones.  
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