TÈCNIC/A EN COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL
L’IEC cerca un Tècnic/a en Comunicació Institucional perquè s’incorpori a l’equip del Servei de Comunicació, en
qualitat d’interí, per a realitzar una substitució de durada indeterminada.
La funció principal del lloc de treball consisteix en donar suport en la gestió de la comunicació de l’activitat acadèmica,
institucional i científica de l’IEC i les seves Societats Filials .
Responsabilitats :
 Redactar notícies, cròniques, ressenyes editorials, comunicats de premsa i entrevistes.
 Donar cobertura mediàtica als actes organitzats per l’IEC dins o fora de les seves dependències.
 Col·laborar en l’organització de conferències de premsa i altres actes adreçats als mitjans de comunicació.
 Atendre les relacions amb els mitjans de comunicació, tant d’informació sobre la institució com sobre els actes
que es desenvolupen a l’IEC.
 Gestionar la presència de l’IEC en les xarxes socials.
Requisits generals:
 Estar en possessió del títol de grau en alguna de les següents especialitats: periodisme, comunicació
audiovisual o comunicació i indústries culturals.
 Acreditar un alt nivell de llengua catalana, tant escrit com parlat.
 Tenir almenys tres anys d'experiència en comunicació institucional, preferentment de l’àmbit cultural,
periodisme científic o en un lloc de treball amb les mateixes funcions o unes de similars.
 Ésser usuari avançat en la gestió de llocs web i xarxes socials.
Mèrits:





Haver cursat estudis de postgrau en comunicació científica o institucional.
Tenir coneixement d’altres llengües estrangeres, especialment de l’anglès
Tenir coneixements bàsics de fotografia.
Estar familiaritzat amb l'entorn acadèmic i el sistema espanyol / europeu de ciència i innovació.

En el marc del procés de selecció, l’IEC podrà requerir l’acreditació documental dels requisits i mèrits al·legats pels
candidats.
La contractació es formalitzarà mitjançant un contracte d’interinitat, amb una jornada laboral de 20 hores setmanals
en horari de tardes, flexibles en funció de l’activitat. La retribució és negociable d’acord amb el currículum que
s’acrediti.
Procediment i terminis:
Les persones interessades han d’enviar el curriculum vitae, per correu electrònic, al Servei de Recursos Humans de
l’Institut d’Estudis Catalans (recursos.humans@iec.cat), abans del 17 de març de 2022, i han d’indicar en el correu la
referència TSC/03.
Barcelona, 7 de març de 2022
Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat
de la gestió de la present convocatòria. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i seran destruïdes de manera automàtica al cap de cinc anys.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a la nostra Política de Privacitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació
en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu
electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.

