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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Centre Desenvolupament, Sensors, Instrument. i Sistemes. 

Perfil genèric: Tècnic/a de Grau Superior de Suport a la Recerca 

Tipologia contractual:  Obra i Servei                 Grup:               1               CLT:    U 

Retribució bruta anual: 33.560,86 €/anuals (per jornada completa) 

Jornada: 17,50 h./set.  Durada prevista:  6 mesos 

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: “Plataforma Tecnológica Española Fotónica21” 

Informació del projecte  http://www.fotonica21.org / www.cd6.upc.edu 

Codi:    K00582                                                         

PROCÉS DE SELECCIÓ 

Inscripció:  Les persones interessades haureu d’omplir el formulari. 
Les incidències que puguin sorgir durant la inscripció de la candidatura 
s’han de reportar al correu electrònic: concursos.psr@upc.edu 

Termini de presentació de sol·licituds: 7 de maig  de 2021 

Composició del 
tribunal: 

Representant unitat:    Jaume Castellà Maymó                                  
Suplent:  Santiago Royo Royo 
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució 
del tribunal: 

 12 de maig  de  2021 a les 9 hores mitjançant l’eina Google Meet 

Convocatòria a la 
prova i/o 
entrevista: 

En cas de que el tribunal acordi realitzar proves i/o entrevistes aquestes 
es realitzaran el dia 3 de maig  de  2021. La comunicació dels candidats/de 
les candidates preseleccionats/preseleccionades, el lloc i l’hora de 
realització es comunicarà mitjançant aquesta mateixa web. 

Les persones candidates han de tenir disponibilitat per dur a terme  la prova 
i/o entrevista mitjançant l’eina informàtica Google-meet. 

RESULTAT FINAL  
 

 

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Convocatoria_i_concursos_personal_recerca_temporal
mailto:concursos.psr@upc.edu
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Requisits  
 

 
 Titulació universitària superior; Llicenciatura  (antiga titulació), Grau Universitari (nova 

titulació), Màsters Universitaris oficials. 
 

Descripció del lloc de treball  
 

Missió 

 Identificar oportunitats de comunicació i desenvolupar contingut per difondre a través 
de les xarxes socials, llocs web, butlletins, comunicats de premsa i qualsevol altre canal 
de distribució, garantint que els missatges s’adapten a les estratègies clau de 
l’organització. 

Funcions a desenvolupar 

 Realitzar una diagnosi de l’estratègia actual de comunicació de l’organització. 
 Dissenyar el pla de comunicació de l’organització, proposant els objectius de 

comunicació, les eines, les estratègies que s’utilitzaran per assolir-los i els indicadors per 
a mesurar-ne el rendiment. 

 Assolir un coneixement profund de l’organització, la seva cultura, missió, visió i valors. 
 Dissenyar i gestionar comunicacions internes i externes, en coordinació permanent amb 

el Gabinet de Premsa de la Universitat. 
 Identificar temàtiques rellevants pel centre per la seva difusió dins les xarxes socials i les 

plataformes web del Centre. 
 Redactar i difondre notícies relatives a les activitats del Centre en els projectes en que 

participa, i en especial en el relatiu a la Plataforma Espanyola de Fotònica 
 Generar butlletins (newsletters) de notícies agregades, iniciatives de comunicació amb 

el client, i seguiment del seu impacte.  
 Assegurar que l’estratègia de comunicació dona suport a la difusió del conjunt 

d’activitats del centre. 
 Fer un seguiment dels indicadors de rendiment i reformular aquells aspectes del pla de 

comunicació que permetin corregir i/o millorar l’eficàcia de les accions de comunicació.  
 Reportar periòdicament a la direcció del centre, l’avaluació dels indicadors i el grau 

d’assoliment dels objectius. 
 En coordinació amb el Gabinet de Premsa de la UPC, donar suport en la gestió de 

relacions amb els mitjans de comunicació. 
 Gestionar la comunicació interna de l’organització. 
 Crear produccions audiovisuals. 
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Perfil Professional  
 

 
 Estudis  Periodisme  

Coneixements  

 Domini de les xarxes socials (Twitter, Instagram, LinkedIn, ...). 
 Gestió i edició de formularis Wordpress. 
 Gestió i edició de continguts web. 
 Eines de mailing, composició de continguts i correu (MailChimp, etc) 
 Programes de tractament d'imatges. 
 Tècniques de comunicació digitals. 
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits . 
 Nivell d’anglès requerit: Advanced (C1). Preferiblement Proficiency (C2). 
 Català, castellà parlats, llegits i escrits.  

Competències Tècniques   

 Eines ofimàtiques. 
 Eines de suport a la gestió de xarxes socials. 

Competències Organitzatives 

 Habilitats comunicatives. 
 Capacitat de comunicació escrita i oral. 
 Capacitat d’organització i de gestió del temps. 
 Capacitats demostrables de redacció en els tres idiomes. 

Competències Personals  

 Capacitat per treballar en equip. 
 Creativitat, curiositat i capacitat per solucionar problemes. 
 Professionalitat: accessible i hàbil en compartir idees. 

Experiència Professional 

 Acreditable, en comunicació científica, preferiblement en l’entorn d’un grup de recerca 
universitari. 

 Demostrable, en redacció precisa sobre conceptes tecnològics complexos adreçats a 
múltiples audiències. 

 En el dissenys de plans de comunicació i en la seva execució i seguiment. 
  Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el 

desenvolupament d’activitats de recerca, tant en l’entorn universitari com industrial. 
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Etapes de la carrera professional   Perfil de recerca 
(s’indica amb una creu l’opció seleccionada)   (s’indica amb una creu l’opció seleccionada) 

 
 Sense experiència prèvia  X Primera etapa 

 Etapa primerenca menys de 4 anys   Professional reconegut 

X Experiència entre 4 i 10 anys   Professional establert 

 Experiència de més de 10 anys   Líder de projectes 
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