
OFERTA DE TREBALL 

TÈCNIC ó GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I DIFUSIÓ O SIMILAR 

 

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) (www.creb.upc.edu) de la Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC) (www.upc.edu) ofereix una plaça de treball per a un Tècnic o grau en comunicació 

audiovisual i difusió amb les següents condicions:  

 

 Contracte en pràctiques 

 Jornada completa 

 Retribució de 27442.12 euros bruts*/anual 

 Durada prevista de 2 anys. 

 

*Al ser un contracte en pràctiques la retribució serà el 60% d’aquest import si és el primer any, i el 75% si es 

tracta del segon any. 

 

Gran oportunitat per a la formació i l’experiència donant suport a Grups de Recerca consolidats amb 

projectes nacionals i internacionals (europeus i llatinoamericans) i amb desenvolupaments per a 

empreses i d’altres institucions. Es busquen candidats de menys de 30 anys que no hagi fet més de 5 

anys d’haver acabat els estudis i què estigui actualment a l’atur.  

Funcions/tasques  a desenvolupar 

1. Redisseny i manteniment de les Webs dels grups de recerca de la Divisió de Senyals i Sistemes Biomèdics 

del CREB-UPC (bioart.upc.edu, b2slab.upc.edu): actualització de noves versions de la plataforma, 

seguiment i actualització de continguts                                                                                                                           

2. Redisseny i manteniment de les Webs dels projectes de recerca 

3. Manteniment dels programes d’accés lliure publicats per la Divisió 

4. Disseny i manteniment d’interfícies Web per a la publicació de mètodes d’inferència biomèdica 

realitzats per la Divisió 

5. Manteniment de les xarxes socials per a que estiguin permanentment actives (youtube, twitter, 

linkedin, facebook, blogs, etc) 

6. Disseny de material de difusió com folletons, díptics, etc. 

7. Suport als actes de difusió dels grups de recerca i dels seus projectes com ara tallers, reunions i 

seminaris. 

Es valorarà coneixements en: 

1. Estratègies de comunicació i marketing                                                                                                                                                                                             

2. Gestió de xarxes socials i community management                                                                                                                                                                                             

3. Disseny gràfic (folletons, pàgines web, etc) 

4. Tecnologies digitals: edició de pàgines Web (entorn WordPress)   

5. Edició de material d’audiovisual                                                                                                                                                                   

6. Anglès a nivell parlat i escrit      

Es valorarà experiència en: 

1. Disseny i manteniment de Webs 

2. Dinamització de xarxes socials 

3. Disseny de material de difusió (fulletons/díptics i audiovisual ...).        

Interessats contactin ràpidament amb miguel.angel.mananas@upc.edu i sempre abans del 22 de 

Novembre del 2015 (més informació a http://www.ctt.upc.edu/arxius/ca/EJ%20150-707-

026_arxiu_3074.pdf).  
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