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ASSESSOR/A - TRADUCTOR/ORA DE XINÈS 

(NATIU/VA)  

Amb dependència de la Direcció de Promoció i de Comunicació de la Fundació 

UAB, s’encarregarà de la traducció al xinès i/o revisió de notícies, documents i altres 

textos d’informació i de comunicació que es publicaran a canals i suports dirigits 

principalment a estudiants potencials del mercat xinés; també  participarà en altres 

activitats de comunicació i de promoció de la FUAB a països asiàtics. 

 

Funcions principals:  

• Traduir i publicar notícies a la pàgina web i a la plataforma WeChat, i altres 
xarxes social xineses (Weibo, QQ) 

• Donar suport a les tasques d’informació i de comunicació en els contactes 
amb universitats xineses 

• Donar suport en la relació amb les agències xineses amb les quals podem 
col·laborar en la captació d’estudiants 

• Donar suport a l’atenció a estudiants potencials del mercat xinès,  a través 
de correu electrònic i  WeChat, principalment 

 
 

Requisits: 

Formació: 

Titulació universitària 

Altres coneixements: 

• Persona amb xinès com a llengua nativa 

• castellà: equivalent a nivell B1 del MECR 

• Anglès: equivalent a nivell B1.del MECR 
 

Experiència prèvia: 

Experiència professional mínima d’un any en llocs de treball similars. 

 

Altres mèrits a valorar: 

Coneixements de publicació en web i en xarxes socials, i experiència en el món de 

la promoció digital. 
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Competències personals: 

• Capacitat d’organització i de planificació. 

• Facilitat per treballar en equip. 

• Creativitat, iniciativa i innovació. 

• Capacitat de recerca d’informació, d’anàlisi, d’estructuració, de priorització i 

d’organització de la mateixa. 

• Capacitat de comunicació escrita i oral. 

• Orientació al client. 

 
Dedicació i contraprestacions: 

• Contracte laboral temporal de 6 mesos 

• Dedicació: 15 hores/ setmana 

• Retribució: 12.000 € bruts anuals 

• Lloc de treball: Casa Convalescència, Barcelona 

 

Sol·licituds 

Les sol·licituds s’han d’enviar abans del dia  16 de juny de 2021, adjuntant un 

Currículum Vitae en format PDF a l’adreça seleccio@fundaciouab.cat, 

especificant la referència: Assessor/a - traductor/ora de xinès (natiu/va).  

 

 

 

 

 

 

mailto:seleccio@fundaciouab.cat

