
  
 
 

 

 

OFERTA DE FEINA 

Tècnic/a Expert en Promoció de la Innovació al Parc de Recerca 
UAB 
 

El Parc de Recerca UAB (PRUAB) és una fundació sense ànim de lucre creada el 2007 per 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). La seva missió 
és impulsar i millorar les activitats de transferència de tecnologia i coneixements dels seus 
membres, promoure l'activitat emprenedora mitjançant la creació de noves empreses 
basades en la recerca i, en general, facilitar la interacció entre la recerca, el món empresarial 
i la societat.  

El PRUAB és medi propi de la UAB i, com a tal, executa els encàrrecs de gestió que la UAB 
li encomana.  

Busquem una persona entusiasta en l’àrea de màrqueting i comunicació que disseny i 
identifiqui els canals i el format de comunicació amb les empreses per tal de generar més 
oportunitats de col·laboració entre la Universitat autònoma i el teixit empresarial.   

Tasques  

▪ Disseny, implementació i seguiment de campanyes i accions de marketing (online i 
offline) i comunicació per la innovació i transferència.  

▪ Gestió, investigació i millora del disseny de l'experiència usuari a plataformes 
interactives de difusió, gestió i formació de capacitats, projectes R+D, innovació i 
transferència.  

▪ Elaboració de plans d’actuació per promoure les relacions Universitat- Empresa  
▪ Proporcionar visió i suport a les comunicacions externes i internes.  
▪ Suport en activitats Universitat-Empresa que garanteixin que les comunicacions es fan 

amb un alt nivell de creativitat.  
▪ Desenvolupament de material de difusió (presentacions, catàlegs, ....)   

Requeriments de la posició 

• Formació universitària de Grau/Màster en econòmiques, ADE o màrqueting,  publicitat i 
relacions públiques,   

• Experiència durant al menys 2 anys en treballs de comunicació interna i/o externa en el 
sector privat i/o Públic.   

• Nivell avançat d’anglès  
• Coneixements en tecnologies i eines relacionades amb la gestió de xarxes socials  
• Pro activitat i capacitat analítica  
• Treball en equip  
 

 

 



  
 
 

 

 

Requisits 

Les persones que siguin contractades, hauran de ser joves de 16 o més anys i que no hagin 
complert els 30 anys i estiguin aturades i inscrites com a demandants d’ocupació al servei 
públic d’ocupació corresponent (SOC) en el moment de començar la relació contractual. 

 

Característiques de la posició 

▪ Tipus de contracte: Contracte temporal per 24 mesos PROGRAMA INVESTIGO  
▪ Jornada completa i horari flexible 
▪ Lloc: campus UAB de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
▪ Incorporació: setembre 2022. 

 
Procediment de selecció 

▪ Data fi presentació candidatures: 17 de juliol de 2022. 
▪ Criteris de selecció:  

o Major adequació entre la formació acadèmica en relació al programa 
d’investigació que motiva la contractació.  

o Disposar dels estudis requerits a la posició oferta.  
o Valoració curricular. 

▪ Sistema de selecció: valoració dels currículums i entrevista personal amb els candidats 
pre-seleccionats.  

 
  

 
Els/les interessats/des han d’enviar el seu currículum a i una carta de motivació 

(màxim 300 paraules) a oferta.parc@uab.cat abans del 17 de juliol de 2022 
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