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BIOCAT, l’entitat que accelera el sector de les ciències de la vida i de la salut a 
Catalunya cerca un/a 

 
CAP DE PREMSA I CONTINGUTS 

 
S’incorporarà a l’equip de Comunicació, Màrqueting i Relacions Estratègiques de 
l’entitat i reportarà a la directora d’Àrea. 
 
Funcions: 
• Participar en l'elaboració de l'estratègia de comunicació i màrqueting de Biocat, 

juntament amb la directora del departament. 
• Planificar i definir l’estratègia de continguts i de relació amb els mitjans de 

comunicació de l’organització. 
• Crear, definir i desenvolupar l’storytelling de totes les campanyes de comunicació 

relacionades amb els projectes i programes de l’organització.  
• Dissenyar, desenvolupar o revisar els continguts dels materials de comunicació 

dels projectes i programes de Biocat.  
• Planificar, definir i executar les accions necessàries en matèria de mitjans de 

comunicació per a la realització de projectes i programes de Biocat. 
• Contribuir a l’elaboració de discursos dels representants institucionals de 

l’organització. 
• Facilitar i preparar continguts per comunicació digital.    
• Coordinar/executar i distribuir els reculls mensuals de premsa. 
• Realitzar el control i seguiment del pressupost assignat a continguts i mitjans de 

comunicació. 
• Coordinar col·laboradors externs (freelance i proveïdors). 
• Col·laborar i donar suport a la resta de l’àrea per a integrar totes les accions que 

es desenvolupen. 
 
Busquem: 
• Llicenciat/da en Comunicació, Màrqueting o Periodisme, amb formació específica 

en eines de comunicació i monitorització digitals . 
• Més de 5 anys d’experiència acreditada en les funcions descrites. 
• Domini d’eines digitals i xarxes socials. Es valoraran coneixements de blogging 

(Wordpress), infografies, fotografia i edició bàsica de vídeo (Adobe Premiere o 
altres).  

• Es valorarà experiència en el sector de ciències de la vida i de la salut. 
• Domini de l’anglès, català i castellà. 



Aptituds: 
• Excel·lent capacitat d’escriptura i redacció periodística.
• Creativitat, iniciativa, capacitat per innovar i proposar noves maneres de

comunicar missatges per generar màxim impacte.
• Capacitat de treball en equip, de treball sota pressió, de planificació i d’atenció al

detall.

Oferim: 
- Contracte indefinit (jornada laboral completa)
- Nivell retributiu acord amb el lloc de treball
- Formació interna
- Formar part d’un equip professional, jove, dinàmic, flexible i amb ganes de

millorar el món.

Interessats/des envieu el vostre CV i una breu carta de presentació indicant la referència 2021/PREMSA a 
apply@biocat.cat.  

Recepció de candidatures fins al 31 de gener del 2021.
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