
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 SUPORT COMUNICACIÓ DIGITAL 

S’incorporarà a l’equip de Comunicació, Màrqueting i Relacions Estratègiques de 

l’entitat, i dependrà directament de la Cap de Comunicació Digital.

Requisits del/la candidat/a: 

• Alumne/a amb estudis superiors relacionats amb Comunicació o Multimèdia. Es

valoraran especialment aquells candidats que hagin realitzat cursos de formació

específica en màrqueting digital i/o comunicació audiovisual.

• Amb experiència en l'ús d’eines de gestió de continguts web i mailings, edició

fotogràfica i de vídeo.

• Coneixements bàsics de Google Analytics.
• Idiomes: bilingüe català/castellà oral i escrit. Nivell alt d’anglès.

• Capacitat i ganes de treballar en equip i d’aprendre.

• Capacitat d’anàlisi, iniciativa, proactiva i orientada a resultats.

• Persona organitzada, detallista, amb sentit comú, pràctica i  responsable.

 Tasques a realitzar: 

• Suport en la redacció, maquetació i publicació dels diferents butlletins
electrònics. Creació de plantilles.
• Suport en l'edició de vídeos i la seva adaptació als diferents formats.
• Adaptació de continguts gràfics a diferents formats. Creació de banners.
• Col·laboració en l’elaboració i anàlisi d’estadístiques web.

• Col·laboració en l'actualització de la web corporativa i webs de projectes.

Oferim: 

• Conveni de pràctiques retribuïdes (5,25€/h). És necessari estar cursant estudis

• Dedicació de 38h setmanals, 6 mesos renovables.

• Data d’incorporació: Setembre del 2021.

• Treball en un entorn dinàmic, formació específica en màrqueting digital, 
participació activa en reunions i en el dia a dia de l'organitzacio, suport en el 
desenvolupament professional. 

Interessats/des  envieu  CV i  una  breu  carta de presentació  indicant la referència 2021/SUPORT/COM a 

apply@biocat.cat. Recepció de candidatures fins SETEMBRE del 2021.
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