
 

CONVOCATÒRIA INTERNA 

(Per a treballadors/es de les institucions de la Corporació UAB) 

 

TÈCNIC/A DE SUPORT DE L’ÀREA DE COMUNICACIÓ I 

PROMOCIÓ 
 

En dependència de la Direcció d’Study Abroad i amb coordinació amb l’equip de 

promoció i comunicació de la FUAB, donarà suport en la gestió de les xarxes socials i 

col·laborarà en el manteniment del contingut la pàgina web del Programa Study 

Abroad. 

 

Funcions principals: 

 

 

• Dur a terme el manteniment de les xarxes socials, a través de la publicació de 

continguts de totes les activitats que es realitzin 

• Donar suport en el disseny de les diferents campanyes de comunicació 

• Elaborar i analitzar estadístiques del web i de les xarxes  

• Realitzar el material audiovisual (fotos i vídeos) per utilitzar-lo en les accions de 

promoció 

• Assistir a les reunions i tallers de formació relacionats amb l’àrea de comunicació 

 

Requisits: 

 

Formació 

 

• Titulació universitària en l’àmbit de les Ciències de la Comunicació (Periodisme, 

Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques) 

 

Coneixements d’idiomes:  

• Català, castellà: equivalent a nivell C1 del MECR 

• Anglès: equivalent a nivell B1 del MECR 

 

Altres Coneixements: 

 

• Coneixements d’usuari avançat en ofimàtica (Excel, Acces i Power Point)  

• Coneixements d’informàtica i de noves tecnologies aplicades a la comunicació: 

publicació en Internet (web, xarxes socials)  

• Coneixements d’usuari avançat en Photoshop 

 

Mèrits que també es valoraran: 

 

• Experiència en la redacció de continguts per mitjans de comunicació digitals 

• Formació de postgrau i/o màster en l’àrea de màrqueting digital 

 

 

 



 

 

 

 

Dedicació i contraprestacions: 

 

• Contracte laboral indefinit 

• Jornada a temps parcial de 13 hores a la setmana : de dilluns a dimecres de 

14.30 a 18 hores i els dijous de 14.30 a 17 hores  

• Retribució bruta anual: 7.601,26 € 

• Lloc de treball a Barcelona, Casa Convalescència  

 

 

Sol·licituds 

Les sol·licituds s’han d’enviar fins el dia 26 de desembre de 2022 , adjuntant un 

Currículum Vitae en format pdf i una carta de motivació a l’adreça 

seleccio@fundaciouab.cat especificant la referència: Tècnic/a de suport 

comunicació S Abroad 
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