OFERTA DE FEINA

Tècnic/a de comunicació al Parc de Recerca UAB
El Parc de Recerca UAB (PRUAB) és una fundació sense ànim de lucre creada el 2007 per
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). La seva missió
és impulsar i millorar les activitats de transferència de tecnologia i coneixements dels seus
membres, promoure l'activitat emprenedora mitjançant la creació de noves empreses
basades en la recerca i, en general, facilitar la interacció entre la recerca, el món empresarial
i la societat.
El Parc de Recerca UAB dóna servei als departaments i grups de recerca de la UAB, així
com als centres i instituts ubicats al campus de Bellaterra.
Des de la seva creació, el Parc de Recerca UAB ha contemplat la comunicació com a part
fonamental de la seva activitat en tant que representa una plataforma de difusió no només
del PRUAB sinó també de totes les entitats que agrupa (investigadors, centres de recerca,
emprenedors i empreses spin-off).
L’Àrea de Comunicació del PRUAB és la responsable de definir i implementar l’estratègia
comunicativa de l’entitat per tal de contribuir a assolir els objectius estratègics del PRUAB i
promoure la transferència de coneixement i tecnologia. Concretament, l’equip de
Comunicació porta a terme les següents tasques:


Definició, implementació, avaluació i seguiment del Pla de Comunicació.



Gestió de la imatge corporativa.



Gestió de continguts web: redacció de notícies, activitats, etc.



Elaboració del butlletí corporatiu.



Gestió de xarxes socials.



Disseny del material corporatiu.



Relació amb els mitjans de comunicació (redacció de notes de premsa, contacte amb
els periodistes, recull d’impactes als mitjans).



Elaboració de material institucional (memòria anual d’activitats, informes sobre
activitats, etc.).



Organització d’esdeveniments.



Producció de continguts audiovisuals.



Coordinació de la comunicació de projectes europeus.

Actualment l’Àrea de Comunicació del PRUAB estem buscant un tècnic/a de comunicació
amb experiència per dirigir el paquet de treball de comunicació de projectes europeus. Se
sol·licita una persona amb experiència en la comunicació científica, dinàmica i creativa.

Tasques


Disseny i implementació del Pla de Comunicació del projecte.



Redacció de continguts.



Gestió i actualització de la pàgina web del projecte.



Elaboració de material audiovisual.



Gestió de xarxes socials.



Organització i participació en esdeveniments, reunions i teleconferències del projecte.



Coordinació del treball amb diversos socis.



Definir activitats de divulgació dins del projecte.



Monitorització dels indicadors de comunicació.

Requisits


Estudis superiors en comunicació o,



Estudis superiors científics amb formació de postgrau en comunicació científica.



Domini escrit i oral avançat del català, castellà i anglès.



Excel·lents habilitats de comunicació escrita i verbal, incloses bones habilitats
editorials.



Capacitat per treballar independentment i per coordinar-se estretament amb un equip.



Experiència prèvia en un departament de comunicació.



Experiència prèvia en comunicació de projectes europeus.

Característiques de la posició


Contracte a temps complet.



Salari d'acord amb l'experiència i el perfil del candidat.

Els/les interessats/des han d’enviar el seu currículum a i una carta de motivació (màxim
300 paraules) a oferta.parc@uab.cat abans del 10 de març de 2021.

