
Anunci de treball: 21_62_FPT_COM 

Sabadell, 27 de maig de 2021 

 

LA FUNDACIÓ PARC TAULÍ, 
ofereix 

Funció:  

   Comunicació Científica 

Lloc de treball: 

1 TÈCNIC/TÈCNICA SUPERIOR

Grup professional:  Personal No investigador. Nivell 1 

Requisits: 

 Títol de Grau en Ciències: Ciències de Salut o Biociències; i/o títol de Grau en Periodisme.  

 Títol de Màster/Postgrau en Comunicació , Periodisme o similar (en cas que no es disposi del 

Grau de Periodisme). 

Es valorarà: 

 Curriculum vitae. 

 Formació i experiència en publicacions científiques. 

 Formació en gestió de xarxes socials corporatives. 

 Coneixements de disseny. 

 Coneixements de Wordpress. 

 Català, castellà i anglès, llegit i escrit. 

 Capacitats d'organització, treball en equip, empatia, comunicació i rigorositat. 

 Nivell d’Anglès C1 o superior (els candidats preseleccionats es sotmetran a prova de nivell). 
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Tasques a desenvolupar:  

 Elaboració del Pla de Comunicació de l’Institut. 

 Gestió i manteniment de les xarxes socials de l’Institut. 

 Gestió i Manteniment del web de l’Institut.  

 Elaboració i redacció de notes de premsa de l’Institut.  

 Elaboració i redacció de notes de premsa de caràcter científic o mèdic del Parc Taulí. 

 Relacions amb els mitjans

S’ofereix: 

El/la candidat/ta designat/da, formarà part de l’equip de professionals de la FPT – I3PT, actualment en 

fase d’expansió, atès la recent dessignació com a centre CERCA i s’integra en el departament de 

Comunicació i Multimèdia del Parc Taulí, mitjançat un contracte temporal, amb la modalitat d’interí per 

vacant,  amb dedicació a jornada completa i subjecte a les condicions laborals que es contemplen en el 

conveni col·lectiu vigent al centre.  

Abans de la finlaització del període de prova, el candidat haurà de presentar una “Memòria” de les 

funcions desenvolupades durant el periode precedent i si ho considera oportú “Projecte de Futur” en 

materia de comunicació a la Fundació.  

Procés de selecció: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci, i amb els 

procediments que es contemplen a  bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que es 

pot consultar a la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat.  

En compliment de la LISMI, el Consorci, contemplarà la reserva per a les persones candidates que 

acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies pel desenvolupament de 

les funcions a cobrir. 
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Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: https://bit.ly/3uuJwSK on 

caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la 

convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits 

individuals. Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat , 

indicant el número de referència d’aquest anunci.  

 

Data de termini:   

30 de juny de 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codi: 7522 


