
Anunci convocatòria interna:

205/19 19/07/2019

02/08/2019

Núm. de referència Barcelona,

1 TITULAT/ADA SUPERIOR

ÀREA DE COMUNICACIÓ I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA*

*

* De 9:00h a 17:30h de dilluns a divendres, 1h per dinar

ÀREA DE COMUNICACIÓ

Mèrits específics:

- Experiència mínima de 3 anys en l’elaboració i edició de continguts científics mèdics.

- Experiència mínima de 3 anys en gestió de continguts digitals en web i  de xarxes socials.

- Experiència mínima de 3 anys en producció i edició de vídeos en l'àmbit de la salut.

- Experiència mínima de 5 anys en gabinets de comunicació

- Experiència mínima de 5 anys en elaboració de notes de premsa, plans de comunicació,

dossiers de premsa i atenció a Mitjans de comunicació.

- Experiència en gestió de crisi de comunicació i formació de portaveus.

- Coneixements i experiència en optimització de continguts SEO.

- Coneixements d’eines de disseny gràfic i d’edició de vídeo.

- Coneixements de correcció ortotipogràfica.

- Domini de càmeres de vídeo professionals.

- Anglès nivell alt (escrit i oral).

- Català, castellà parlat i escrit correctament.

Mèrits generals:

- Formació en LOPD.

- Formació en PRL.

 	Es valoraran les competències associades a:

- Capacitat de planificació i execució de projectes informatius i comunicatius

- Habilitats per utilitzar sistemes i recursos informàtics i les seves apliacions interactives

- Capacitat de comunicació i habilitats socials 

- Treball en equip

Per aquest procés de selecció, es podran realitzar proves i/o entrevistes.

MÈRITS. Es valorarà:

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia

REQUISITS:

37,50 h./Set

.

- 	Pertànyer al personal fix o suplents de l'HCB i empreses del grup.

- 	Grau Universitari /Llicenciatura en l'àmbit de Comunicació.

- Màster en xarxes socials o Màrqueting on line.

En el Reglament del procés de convocatòries de selecció de llocs de treball de conveni general podeu 

consultar tota la informació referent als requisits, condicions i fases dels processsos de selecció interna. 

Aquest Reglament el teniu a la vostra disposició a la Intranet: àmbit Direcció per a les 

Persones/Processos de selecció/Convocatòries internes/Requisits generals. 

Previament és necessari 

accedir amb usuari i login

• Elaboració i edició de continguts científics per als entorns web de la institució.

• Disseny d’accions de difusió d’aquests continguts entre els públics objectius: pacients,

professionals, media i població en general.

• Producció i edició de vídeos i coordinació i supervisió l’elaboració de continguts audiovisuals.

• Participació activa en l’edició de webs i xarxes socials, i participació en projectes de comunicació interna

• Maneig de gestors de continguts digitals

• Formació de possibles usuaris de les eines web

• Suport en les activitats de relació amb els mitjans de comunicació

• Elaboració de continguts periodístics

• Traducció i correcció ortotipogràfica de textos en català, castellà i anglès.


