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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 INCOPORAR-SE A L’AREA 
DE COMUNICACIÓ I MARKETING 
 
S’incorporarà a l’equip de Comunicacio i Màrqueting de l’entitat, i dependrà 
directament de la Cap d’Imatge Corporativa, Promoció i Premsa. Participarà en totes 
les tasques desenvolupades a l’àrea que estiguin relacionades amb aquests tres 
àmbits d’actuació. 
 
Requisits del/la candidat/a: 
• Alumne amb estudis de Comunicació, Màrqueting o Relacions Públiques 

preferentment. 
• Experiència prèvia en la realització de les tasques que s’inclouen en l’exercici 

d’aquestes àrees.  
• Domini del català/castellà oral i escrit. Nivell alt d’anglès. 
• Usuari avançat d’eines d’ofimàtica i d’internet. 
• Capacitat per treballar de manera autònoma, sota la supervisió d’un/a responsable 
• Habilitats analítiques i de resolució de problemes: organitzada, detallista, amb 

sentit comú, pràctica i responsable. 
• Proactiu, amb iniciativa, sociable,  amb ganes de treballar i d’aprendre. 
 
Tasques a realitzar:   
• Suport en l’elaboració dels materials d’Imatge corporativa i màrqueting: fulletons 

institucionals i d’activitats, memòria i altres publicacions, control i seguiment de la 
imatge d’iniciatives i projectes, , etc.  

• Suport en el control dels materials de merchandising i d’imatge: seguiment i revisió 
dels estocs, comandes i previsió dels necessaris pels esdeveniments planificats. 

• Suport en la preparació i desenvolupament de totes les activitats: organització 
d’actes, participació a fires i/o conferències (organització logística, comunicacions, 
càterings, etc. ...) 

• Suport en el recull de l’impacte en mitjans (elaboració de dossiers específics). 
• Manteniment i actualització de la bbdd de mitjans de comunicació i periodistes. 
• Col·laborar i donar suport a la resta de l’àrea per a integrar totes les accions que 

es desenvolupen. 



 

 

 

 

Oferim:  
 
• Conveni de pràctiques retribuïdes (5,25€/h) 
• Dedicació de 20h a 30h setmanals 
• Incorporació immediata 
 
Interessats/des envieu CV i una breu carta de presentació indicant la referència 
2016/SUPORT/COM a rrhh@biocat.cat. Recepció de candidatures fins DIVENDRES 
13 DE MAIG DE 2016 
 


