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CAP DE PREMSA I CONTINGUTS 
(posició temporal per baixa de maternitat) 

 
S’incorporarà a l’equip de Comunicació, Màrqueting i Intel·ligència Competitiva de 
Biocat i reportarà a la Directora d’Àrea. 
 
Funcions: 
• Definir l’estratègia de continguts i de relació amb els mitjans de comunicació de 

l’organització.  
• Planificar i desenvolupar els materials de comunicació dels programes Biocat i del 

sector (notícies, articles en profunditat, videoentrevistes) 
• Planificar i desenvolupar els materials dirigits a mitjans de comunicació 

(convocatòries, notes de premsa, rodes de premsa, relacions amb periodistes) de 
projectes i programes de Biocat. 

• Participar en la creació i desenvolupament de la narrativa de les campanyes de 
màrqueting (offline i online) institucionals (Biocat) i sectorials (BioRegió).  

• Contribuir a l’elaboració de discursos i missatges dels representants institucionals 
de l’organització. 

• Seguiment dels reculls mensuals de premsa a través de Mailchimp. 
• Seguiment del pressupost assignat a continguts i mitjans de comunicació. 
• Coordinació amb la resta de l’equip i col·laboradors externs pel desenvolupament 

de l’activitat diària.  
 

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 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 a curt i llarg 

termini i d’atenció al detall. 
 



 

 

 

 

 
Què oferim:  

- Contracte temporal per baixa maternal (jornada laboral completa) 
- Retribució d’acord amb el lloc de treball 
- Incorporació a una entitat àgil i un equip dinàmic, flexible, molt divers en 

continguts, projectes, àmbits d’actuació, formats i  activitats (locals, nacionals i 
internacionals) que afavoreix l’aprenentatge continu, la creativitat i la motivació 
de treballar en un entorn que impacta positivament en la societat i les 
persones.  

 
Altres beneficis: 

- Flexibilitat d’horari (divendres fins les 15h)  
- Teletreball opcional dos dies a la setmana 
- Vacances: 24 dies laborables i 5 d’assumptes propis  

 
 
Interessats/des envieu el vostre CV i una breu carta de presentació indicant la referència 2023/CONTINGUTS a 
rrhh@biocat.cat.  
 
Rececció de candidatures fins al 10 DE FEBRER DE 2023 
 
Sobre Biocat 

Biocat és la institució que impulsa l'ecosistema de ciències de la vida i la salut a Catalunya i 
treballa per maximitzar el seu impacte econòmic i social. Biocat centra la seva estratègia en 
posicionar internacionalment la BioRegió de Catalunya com un dels principals hubs europeus 
en innovació en salut; accelerar l'adopció de tecnologies innovadores al sistema de salut; 
potenciar el desenvolupament de talent i el creixement empresarial; accelerar la transferència 
de tecnologia; així com afavorir l'atracció d'inversió i l'accés a capital a l'ecosistema. Creada el 
2006 per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, Biocat també assessora i 
participa a les polítiques estratègiques sectorials, que contribueixen a la competitivitat del país, 
alhora que impacten positivament en una millor qualitat de vida dels ciutadans. 
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