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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 
 
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ I MARKETING  
 
S’incorporarà a l’equip de Comunicacio i Màrqueting de l’entitat per cobertura de baixa maternal. En 
una primera fase  donarà suport de manera combinada tant a l’àrea d’Imatge Corporativa, 
Promoció, Premsa com a la de Comunicació Digital, i en una 2a fase cobrirà temporalment la 
posició de Cap d’Imatge Corporativa, Promoció, Premsa. 
 
Requisits del/la candidat/a: 

• Llicenciatura en Màrqueting, Ciències de la Comunicació, Periodisme, Relacions Públiques, 
o similar. També s’acceptaran candidats amb altres estudis universitaris però amb algun 
Màster o Postgrau en Comunicació Empresarial,  en Comunicació Digital o relacionat.  

• Experiència mínima de cinc anys en un departament de comunicació. 
• Excel·lent redacció en català i castellà, i domini de l’anglès (parlat i escrit)  a nivell 

Advanced. 
• Experiència i voluntat de treballar en equip, dinàmica, flexible i amb inquietud de millora 

constant. Persona resolutiva, organitzada, amb capacitat de negociació i acostumada a 
treballar sota pressió. 

 
Es valorarà especialment: 
 
• Experiència en l’organització d’esdeveniments com fires, xerrades i jornades; gestió de 

materials d’imatge corporativa i màrqueting, i interlocució amb mitjans de comunicació.  
• Coneixement de noves tendències en comunicació 2.0 , xarxes socials i màrqueting online. 
• Experiència en empreses o entitats dels sector de les ciències de la vida i de la salut de 

Catalunya.  
 
S’ofereix: 
 
• Incorporació immediata en equip dinàmic amb excel·lent ambient de treball 
• Contracte laboral a jornada completa per cobertura maternal, fins a juny de 2017  
• Retribució en funció de l’experiència i les aptituds del candidat/a 
 
Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant la referència 
2016/TECNIC/COM a rrhh@biocat.cat. Recepció de candidatures fins DILLUNS 10 D’OCTUBRE 
DE 2016 


