
2017/COMDIG/COM 
 
Entitat sense ànim de lucre dedicada a l’acceleració de la recerca i la innovació en el 
sector de ciències de la vida i de la salut de Catalunya, amb ubicació a Barcelona, 
cerca: 

 
CAP DE COMUNICACIÓ DIGITAL (PERMIS MATERNITAT) 

 
S’incorporarà a l’equip de Comunicació i Màrqueting de l’organització, treballant sota 
la dependència de la directora del Departament. Gestionarà la comunicació digital de 
l’entitat i dels seus projectes, i comptarà amb la col·laboració d’una persona a mitja 
jornada.  

 
Es requereix: 

 
• Formació: Grau en Comunicació, Periodisme o similar, preferiblement amb 

Postgrau Comunicació Científica i/o Postgrau en Comunicació Digital o 
similar. 

• Experiència mínima de cinc anys en un departament de comunicació  
• Gestió avançada de Hootsuite i gestió de xarxes socials (planificació estratègica i 

execució del dia a dia) 
• Experiència i coneixement en estratègies de màrqueting “online” (planificació 

estratègica i execució del dia a dia) 
• Posicionament SEO  
• Google Analytics (elaboració d’informes i interpretació dels resultats) 
• Excel·lent redacció en català i castellà, i domini de l’anglès a nivell Advanced. 
• Experiència i voluntat de treballar en equip, dinamisme, flexibilitat i inquietud de 

millora constant 
• Resolució, capacitat de negociació i creativitat  

Es valorarà: 

• Experiència prèvia en entitats o empreses de l’àmbit de la salut o de la recerca 
científica 

• E-mail màrqueting amb Mailchimp 
• Coneixement de gestors de contingut web com Drupal o Wordpress. 
• Coneixement de Twitter i Facebook Ads  
• Gestió d’etiquetes (Talium o Google Tag Manager) 

 
Edat (preferiblement): entre 30 i 40 anys 

S’ofereix: 
 
• Incorporació a mitjans de gener de 2018 
• Contracte laboral temporal (per baixa de maternitat) de 6 mesos de durada 

aproximada. Jornada completa 
• Retribució en funció de l’experiència i les aptituds del candidat/a 

 
Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant les expectatives 
econòmiques i la referència REF. 2017/COMDIG/COM a rrhh@biocat.cat.  
Recepció de candidatures fins al 11/12/2017. 

mailto:rrhh@biocat.cat

