BIOCAT, l’entitat que dinamitza i promou el sector de les ciències
de la vida i de la salut a Catalunya cerca un/a
ALUMNE/A EN PRÀCTIQUES PER INCORPORAR-SE
COM SUPORT EN L’ÀREA DE COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I
RELACIONS ESTRATÈGIQUES
S’incorporarà al departament de Comunicació, Màrqueting i Relacions Estratègiques
de l’entitat.
Requisits del/la candidat/ta:
•

Alumne amb estudis relacionats amb Comunicació i Màrqueting. Es valoraran
especialment cursos de formació específica en entorns online.

•

Familiaritzat o amb experiència en la gestió d’eines informàtiques de gestió de
continguts, xarxes socials, programació web i d’edició d’imatge.

•
•

Experiència en redacció de continguts (notícies, texts web, notes de premsa).
Es valorarà experiència en producció i organització d’esdeveniments corporatius.

•

Idiomes: bilingüe català/castellà oral i escrit. Nivell alt d’anglès.

•

Capacitat de treball, positivitat, actitud de millora constant i d’aprendre. Molt
valorable iniciativa, pro activitat i orientació a resultats. Organitzat/da, amb
atenció al detall, sentit comú, actitud responsable.

•

Durada mínima de 6 mesos.

Tasques a realitzar:
Imatge corporativa i esdeveniments
• Suport en l’elaboració dels materials d’imatge corporativa i màrqueting: fulletons
institucionals i d’activitats, banners, seguiment de la imatge d’iniciatives i projectes,
etc.
• Suport en el control dels materials de merchandising i d’imatge: seguiment i revisió
dels estocs, comandes i previsió dels necessaris per a esdeveniments planificats.
• Suport en la preparació i desenvolupament d’activitats: organització d’actes,
participació a fires i/o conferències (organització logística, càterings, etc. ...).

Comunicació digital
• Actualització de la web corporativa i webs de projectes.
• Gestió de les xarxes socials: pujada de continguts i dinamització dels diferents
comptes i plataformes de gestió online.
• Col·laboració en l’elaboració i anàlisi d’estadístiques web i de xarxes.
• Col·laboració en el disseny de les campanyes de comunicació online.

Premsa i continguts
• Suport a la redacció i traducció de notícies i reportatges per al web de Biocat i
altres plataformes de l’entitat, memòria corporativa i altres publicacions.
• Suport a la redacció de notes de premsa i actualització de la base de dades de
periodistes.
• Suport en el recull de l’impacte en mitjans (elaboració de dossiers específics).

Oferim:
• Conveni de pràctiques retribuïdes (5,25€/h)
• Dedicació de 25h a 35h setmanals
• Incorporació Agost/Setembre 2018

Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant la referència
2018/COM a rrhh@biocat.cat. Recepció de candidatures fins DIVENDRES 27 DE
JULIOL DE 2018.
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