
 L’ Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge convoca un lloc de treball per cobrir 
las funcions de Tècnic de Comunicació  

Funcions 
 

 Col·laboració en la planificació de la difusió dels projectes d’investigació, seminaris i 
events, fent un plantejament comunicatiu estratègic d’impacte en el sector i en la 
societat. 

 Col·laboració en el disseny  de la estratègia informativa adequada per les accions de 
difusió assignades. 

 Col·laboració en el disseny de la imatge corporativa. 

 Gestió dels Canals i estratègies de comunicació.  

 Difusió i posicionament en les xarxes socials. 

 Posicionament de la institució a nivell nacional i internacional.   

 Contacte amb els mitjans  de comunicació, generalistes i especialitzats, i control de 
les bases de dades  dels periodistes dels àmbits assignats. 

 Gestió de les activitats que permetin posicionar a la institució.  

 Identificació i desenvolupament de notícies per difusió interna i externa.  

 Redacció i difusió d enotícies d’impacte en el sector. 

 Seguiment de l’impacte de les accions efectuades des del departament.  

 Detecció d’oportunitats de negoci.  

 Resolució de conflictes i proposta contínua de millores.  
 

 

Requisits 
 

 Perfil científic amb formació específica en comunicació. Llicenciatura en Periodisme i 
Comunicació amb experiència contrastada en entorn de recerca. 

  Màster en comunicació científica. 

 Valorable formació en disseny digital. 

 Valorable formació en Community Managment. 

 Experiència demostrable en tasques de comunicació en centre de recerca o entorn 
científic. 

 Aportar una bona xarxa i coneixement dels mitjans. 

 Català i anglès com a llengües d’ús habitual en un entorn professional. 
 

 

Es valorarà 
 

 Persona resolutiva i amb afany de superació. 

 Orientació a resultats, visió estratègica i global. 

 Motivació, iniciativa i capacitat d’aprenentatge i assumpció de responsabilitats 

 Habilitats comunicatives i treball en equip 

 Disponibilitat d’incorporació immediata 
 
S’ofereix: 

 Jornada completa de dilluns a divendres  

 Incorporació immediata. 

 Salari entre 23.000-26.000€ bruts anuals en funció de la vàlua. 
 

 

Documentació necessària 
 

 Carta de presentació 

 Curriculum vitae 
 

 

Observacions 
 

Sol·licitants: Els candidats han de presentar la documentació o a través de la pàgina web 
del IDIBELL: http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/ca. 
Contacte i informació: Recursos Humans. Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. 
rrhh@idibell.cat. Tfs: 93 260 7290; 93 260 7834. Fax: 93 260 77 82. 
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