Communications Manager
Vols formar part d’un equip dinàmic en l’entitat que representa les empreses del
sector de la biomedicina i de la salut a Catalunya? Creada el 2006, CataloniaBio &
HealthTech està integrada actualment per més de 180 empreses i també agents del
coneixement capdavanters en R+D+I.
Treballem perquè el teixit empresarial generi noves solucions que ajudin a millorar la salut
de les persones, així com posicionar Catalunya com un dels principals hubs en salut a tot el
món.
En el nostre procés de creixement, necessitem incorporar un/a Communications
Manager que s’encarregarà de:


Dissenyar i executar campanyes de comunicació (online i offline) d’acord amb les
necessitats del Pla Estratègic 2021-2023 i el pla d’activitats anual de l’entitat



Gestionar la identitat corporativa/visual de l’entitat



Coordinar, redactar i editar continguts en els canals institucionals (online i offline):
web, xarxes socials (LinkedIn i Twitter), newsletter, e-mailings i revista corporativa



Establir relació amb els mitjans de comunicació, redactar convocatòries i notes
premsa i realitzar reculls de premsa



Dinamitzar la comunitat a través de les xarxes socials



Avaluar les accions de comunicació mitjançant informes amb KPIs, conclusions i
propostes de millora

Coneixements i competències transversals






Estudis universitaris en ciències de la comunicació (periodisme preferiblement). Es
valorarà formació complementària en comunicació científica.
Mínim tres anys d’experiència acreditada en un departament de comunicació en
entitats i/o empreses del sector
Organització, flexibilitat i rigor
Treball en equip, autonomia i proactivitat
Domini del català, castellà i anglès (parlat i escrit)

Coneixements i competències tècniques






Creativitat i originalitat
Bona redacció de continguts corporatius i científics
Domini d’Office (Power Point principalment)
Usuari de Photoshop, InDesign i Illustrator
Experiència en xarxes socials (LinkedIn i Twitter principalment) i eines de
monitorització (Google Analytics, Hootsuite, etc.)

Oferim





Contracte indefinit (jornada completa)
Lloc de treball: Parc Científic de Barcelona (teletreball durant la pandèmia)
Remuneració segons experiència professional i vàlua del candidat/a
Formar part d’un equip preparat, jove i dinàmic en una entitat en creixement per
promoure el teu desenvolupament professional

Protecció de dades
Vetllem per la protecció de les dades personals. A l’enviar-nos el CV, atorgues a
CataloniaBio & HealthTech el permís per utilitzar les dades proporcionades per al procés de
selecció i/o contractació.

Uneix-te al nostre equip, treballa amb les empreses i agents del coneixement del sector de la
salut i les ciències de la vida a Catalunya i contribueix al creixement i competitivitat de
l’ecosistema!
Els/les interessats/des podeu enviar el vostre CV a secretaria@cataloniabioht.org
abans del 31 de juliol de 2021.

