
 

El Parc Científic de Barcelona (PCB) és un dels parcs científics més importants d'Europa en el sector de ciències 
de la vida. Creat per la Universitat de Barcelona el 1997, el PCB va ser el primer parc científic a Espanya i avui 
és una referència internacional per a la promoció de la recerca i la innovació amb més de 2.700 professionals del 
sector públic i privat i 100 entitats. El PCB necessita incorporar al seu equip: 
 

  

UN/A CAP DE COMUNICACIÓ 
 

 
En dependència de la Direcció de Comercialització i Comunicació, tindrà com a principal objectiu 
executar l’estratègia de comunicació, promoció i màrqueting del PCB. Coordinarà, juntament amb la 
Directora de Comercialització i Comunicació, les tasques derivades de  la comunicació del PCB amb 
mitjans i institucions, amb la Comunitat PCB formada per 2.700 persones i amb els propis treballadors 
del PCB. 
 

Les principals funcions són: 

 Gestionar l’Àrea de Comunicació  i el seu equip de treball format actualment per tres 
persones. Implica dissenyar i coordinar les activitats dirigides a la Comunitat PCB, 
premsa, webs, xarxes socials i senyalística. 

 Elaborar i coordinar el programa d'activitats per a membres de la Comunitat PCB 
(seminaris, workshops, activitats de networking, actes, etc.). 

 Colꞏlaborar amb altres actors del sector de ciències de la vida i mitjans per crear i 
potenciar sinèrgies.  

 Donar suport a la Comunitat PCB en campanyes de premsa.  
 Gestionar la comunicació interna del personal PCB en colꞏlaboració amb RRHH. 
 Elaborar materials de comunicació, promoció i màrqueting del PCB. 
 Elaborar els continguts institucionals. 

 

Es requereix: 

 Formació universitària en Ciències de la Comunicació, Publicitat, Periodisme o altres 
anàlogues. 

 Habilitats per redactar continguts.  
 Coneixement del sector de ciències de la vida català (actors principals, entitats, empreses 

i tendències). 
 Català, castellà i anglès parlat i escrit nivell avançat. 
 Experiència mínima de 5 anys en funcions descrites en  departament de comunicació i/o 

màrqueting. 
 

Busquem una persona proactiva, creativa,  amb capacitat d’autonomia i de treball amb equips 
interdisciplinaris acostumada a treballar amb orientació a client. 
 
Es valorarà: 

 Formació universitària en l’àmbit de ciències de la vida. 

 Formació especialitzada dins l’àmbit de la comunicació. 
 
S'ofereix: 

 Contracte laboral de jornada completa. 
 Salari d'acord a experiència i qualificació. 
 Incorporació immediata. 

 
 

Les persones interessades enviar CV i carta de presentació (abans del 15/04/2019) 
borsadetreball@pcb.ub.cat 

Indicar referència CAP COMUNICACIÓ 


