
 

 
 

Es requereix ESPECIALISTA EN DIVULGACIÓ, COMUNICACIÓ 
CIENTÍFICA I GESTIÓ DE PROJECTES D’INNOVACIÓ per a 
incorporar-se al Departament de Comunicació de l’Institut 
Guttmann. 

 

L'Institut Guttmann és una institució líder i referent en neurorehabilitació 
i salut cerebral formada per un equip de professionals qualificats en 
aquest àmbit de la neurociència que cerca un professional que vulgui 
formar part d’un equip multidisciplinari integrat en el departament de 
comunicació i donant resposta, entre d’altres, a les necessitats i 
requeriments dels diferents projectes estratègics de l'Àrea de Recerca i 
Innovació. 

Serà responsabilitat seva: 

- Gestionar la comunicació i la relació amb els voluntaris/cohort 
d’alguns dels projectes estratègics de recerca de la institució. 

- Creació de continguts de caràcter científic i divulgatiu. 
- Gestió del marketing digital i dels continguts a les diferents 

plataformes digitals dels projectes. 
- Desenvolupament de continguts audiovisuals i gestió de 

l’estratègia de marketing digital als diferents canals. 
- Contribuir a la captació de fons per la recerca i participació en el 

desenvolupament de projectes competitius. 

Requisits: 
- Titulació de llicenciatura o grau en Ciències de la Salut o Ciències de la 
Comunicació. 
- Domini escrit i parlat del català, castellà i anglès. 



- Domini de les eines, canals i estratègies de Comunicació 2.0 i Marketing 
Digital. 
- Formació en divulgació i comunicació científica. 
 
Es valorarà: 
- Experiència en la gestió de projectes de recerca, especialment en 
tasques relacionades amb el reclutament i la fidelització de cohorts. 
- Haver dissenyat i/o desenvolupat programes i estratègies de 
fundraising per a la captació de fons  i la participació en convocatòries 
competitives i privades. 
- Gestions de tasques relacionades amb gabinet de premsa, mitjans de 
comunicació i organització d’esdeveniments. 
- Es valorarà positivament tenir experiència i/o coneixements en l’àmbit 
de la discapacitat. 
 
Competències: 

- Iniciativa, autonomia i pro-activitat 
- Capacitat de treball en equip 
- Habilitats comunicatives i organitzatives 
- Treball per objectius 
- Visió estratègica 

  
S’ofereix: 

- Incorporació immediata en una organització de referència en 
l’àmbit de les neurociències i la salut cerebral. 

- Participació en projectes de recerca clínica i recerca social de 
referència internacional amb el millor equip de professionals 
nacionals i internacionals. 

- Possibilitat de treballar en un equip multidisciplinari de 
professionals experts i qualificats. 

- Participació en el programa d'incentius a les publicacions 
científiques de l'Institut Guttmann. 

- Possibilitat d'assolir el grau de doctor (en el cas que encara no el 
tingui). 

- Possibilitat de desenvolupar la carrera docent (si té el grau de 
doctor) col·laborant en els programes de màster oficials de 
l'Institut Guttmann com a Institut Universitari de 
Neurorehabilitació adscrit a la UAB. 



- Possibilitat de sol·licitar l'acreditació docent universitària en 
l'ANECA o l'AQU i participar en els programes docents de 
l'Institut Guttmann en qualitat de professors vinculats de la UAB. 

- La retribució econòmica anirà en funció de les aptituds i 
experiència que el candidat pugui acreditar. 
 

 

Interessats/des enviar CV a: https://www.guttmann.com/ca/trabaja-institut-guttmann o bé 
per correu electrònic a egonzalez@guttmann.com 
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