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BIOCAT, l’entitat que dinamitza i promou el sector de les ciències de la vida i de la salut a 
Catalunya cerca un/a 

 
Alumne/a en pràctiques per a l’Àrea de Comunicació i Màrqueting 
 

Requisits del/la candidat/ta: 
• Alumne amb estudis relacionats amb Comunicació i Màrqueting.  
• Familiaritzat o amb experiència en la gestió d’eines informàtiques de gestió de continguts, 

xarxes socials, programació web i d’edició d’imatge i vídeo (valorable Adobe Photoshop, 
Illustrator i/o InDesign, Picktochart, Adobe Premiere). 

• Experiència en redacció de continguts (notícies, texts web, notes de premsa). 
• Es valorarà experiència en producció i organització d’esdeveniments corporatius. 
• Idiomes: bilingüe català/castellà oral i escrit. Nivell alt d’anglès. 
• Capacitat de treball, positivitat, actitud de millora constant i d’aprendre.  

Tasques a desenvolupar: 

Creació i disseny de continguts:  
• Redacció i traducció de notícies, entrevistes i posts per al web i blogs de Biocat, memòria 

corporativa i altres publicacions. 
• Edició de vídeos, disseny de banners, infografies. 

Premsa:  

• Suport a la redacció de notes de premsa i actualització de la base de dades de periodistes. 
• Elaboració del recull de l’impacte en mitjans.  

Esdeveniments i imatge: 
• Suport en la organització d’actes, participació a fires i/o conferències (organització logística, 

càterings).  
• Control i previsió dels estocs dels materials d’imatge.  

 
Suport puntual en comunicació digital: 
• Actualització de la web corporativa  i pujada de continguts i dinamització de xarxes socials. 

Col·laboració en l’anàlisi d’estadístiques web i de xarxes i en el disseny de les campanyes de 
comunicació online. 

Oferim: 
• Conveni de pràctiques retribuïdes (5,25€/h). 
• Durada mínima de 6 mesos i dedicació de 25h a 35h setmanals. 
• Incorporació Setembre 2019 

Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant la referència 2019/COM a 
rrhh@biocat.cat. Data límit: DILLUNS 2 DE SETEMBRE DE 2019. 
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