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La Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), 
ofereix una plaça de 

 

 
Funció: 

 

 

 

Lloc/unitat d’incorporació: 

El candidat/ta s’incorporarà a l'estructura de personal del Parc Taulí, intengrant-se a la Unitat de 
Comunicació i Mecenatge de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí i en coordinació amb el 
Departament de Comunicació de la CSPT, amb la  missió de dissenyar i desenvolupar l’estratègia de 
mecentatge de forma tranversal a ambdues institucions. 
 

Funcions a desenvolupar:  

 Dissenyar, coordinar i supervisar el pla d'acció i els objectius de mecenatge d'acord amb 

l'estratègia marcada. 

 Dissenyar i participar en el pla de comunicació de les campanyes i accions específiques de 

mecenatge. 

 Identificar noves oportunitats de captació i fidelització i desenvolupar estratègies de consolidació 

de les mateixes. 

 Captar i fidelitzar donants a través de les estratègies i accions específiques en cada cas 

(campanyes, esdeveniments, visites a empreses, proposta de col·laboració / informació, rendició 

de comptes). 

 Col·laborar de forma proactiva amb totes les unitats i entorn relacionat amb el micro / 

macromecenatge. 

 Elaborar i gestionar el pressupost de la unitat. 

 Identificar la necessitat de processos subcontractats.  

 Assegurar que es compleixen els procediments aplicables, així com impulsar la millora contínua 

en l'àmbit d'actuació  i orientats a la satisfacció del client.  

 Avaluar incidències, promoure la gestió d’accions correctives  

 

 

Lloc de treball: 

 Titulat de Grau Superior 
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Requisits: 

 Grau, Llicenciatura o equivalent en ciències socials. 

Es valorarà: 

 Curriculum vitae 

 Formació en màrqueting social 

 Formació en màrqueting digital ( eines i estratègies) 

 Coneixement de les tècniques de captació de fons, socis, i donants a xarxes socials. 

 Experiència professional acreditada, com a tècnic/a en l’àrea de màrqueting i/o fundraising  

d’entitats sense afany de lucre exercint  funcions similars a les requerides. 

 Experiència en el disseny i execució de campanyes de captació de fons. 

 Experiència en campanyes F2F, relació amb empreses i accions de fidelització de donants. 

 Experiència i coneixements en el maneig de CRM 

 Realització de presentacions gràfiques 

 Coneixement de Wordpress 

 Edició i tractament d’audiovisuals i d'imatge 

 Coneixement del àmbit sanitari i de la recerca biomèdica. 

 Experiència en la gestió o coordinació d’events per a la captació de fons 

 Català, castellà i anglès, llegit i escrit. 

 Capacitats d'organització, treball en equip, empatia, capacitat comunicativa, rigorositat i 

assumsió de  responsabilitats. 

 

S’ofereix: 

El candidat designat, es vincularà laboralment, mitjançant un contracte temporal, en la modalitat de 

substitució fins a la cobertura defintiva del lloc de treball mitjançant la corresponent oferta pública. 

Transitòriament, podrà ser vinculat mitjançant altres modalitats contractuals, sense pedrè la condició 

d’interí. Les condicions laborals, estaran sotmeses a les regles i condicions contemplades aen el Conveni 

Col·lectiiu d’apliació en el Centre. La dedicació serà a jornada completa 
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Procés de selecció: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci, i amb els 

procediments que es contemplen a  bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que es 

pot consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat .  

En compliment de la LISMI, la Fundació, contemplarà la reserva per a les persones candidates que 

acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies pel desenvolupament de 

les funcions a cobrir. 

 

Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: 

https://tauli.talentclue.com/es/node/88128453/12623479 on caldrà adjuntar el currículum en format PDF 

i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella 

documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en relació 

aquesta convocatòria us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat, indicant el número de referència d’aquest 

anunci. 

 

Data de termini:  20 de juliol de 2022 
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