RESTRINGIT A
CONSORCIATS

Oferta de treball per a un/a tècnic/a de Projectes
per al Pla de Doctorats Industrials
13 de desembre de 2017

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a llicenciat/ada per donar
suport al Pla de Doctorats Industrials, en el marc de les accions de promoció i dinamització
previstes en el pla estratègic 2018-20. La persona seleccionada serà responsable de les funcions
següents:









Gestió
i
manteniment
ordinari
de
la
pàgina
web
del
Pla
(http://doctoratsindustrials.gencat.cat).
Edició de material propi (gravació i postproducció de material audiovisual, notes de
premsa, articles i notícies destacades, material de promoció, entre d’altres).
Suport comunicatiu a la futura Comunitat Alumni dels Doctorats Industrials.
Gestió de la presència del Pla en les xarxes socials.
Recull i difusió de les notícies relacionades amb els projectes de doctorat industrial en
desenvolupament.
Coordinació de les relacions amb proveïdors, mitjans i oficines de premsa de les
universitats, centres de recerca i empreses participants.
Gestió de la imatge corporativa del Pla de Doctorats Industrials.
Altres necessitats relatives a la comunicació.

Els requisits per optar a la plaça són els següents:






Formació superior universitària.
Nivell alt de català i d’anglès.
Experiència laboral mínima de 5 anys en producció i edició de material audiovisual i
escrit i en gestió de la presència corporativa en xarxes digitals.
Coneixements de programari específic per a l’edició i postproducció de material
audiovisual (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Final Cut...).
Iniciativa personal, actitud proactiva, treball en equip, resolució en la gestió d’incidències, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i control emocional, flexibilitat,
integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.

També es valorarà:





Formació en màrqueting digital.
Formació en posicionament web.
Experiència laboral en entorn d’universitats i recerca.
Realització de treballs de comunicació vinculats a la recerca i la innovació.

S’ofereix:




Condicions laborals d’acord amb el XIII Conveni d’àmbit estatal per als centres
d’educació universitària i investigació.
Sou de 25.970,85 €/any bruts.
Incorporació immediata.

Els interessats/des han d’enviar el seu currículum abans del 21 de desembre fent explícita la seva
experiència i interès en aquests temes a la següent adreça: AD Análisis y Desarrollo (referència
1840); Madrazo, 14, 6è 2a; 08006 Barcelona; ad@analisisydesarrollo.com.
De conformitat amb l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic que estableix que el personal al servei del consorci podrà ser funcionari o laboral i ha de
procedir dels ens participants, els candidats han de disposar d’un contracte en un dels ens
consorciats.
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