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OFERTA DE TREBALL 
 
 
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ 
 
Tasques 
 
Organitzar, planificar i portar a terme les tasques de comunicació de l’activitat del 
centre:  
 
 Elaborar la memòria anual d’activitats del centre. 
 Recollir i elaborar la informació per la pàgina web del CREAF.  
 Canalitzar la transferència de coneixements a les administracions i institucions 

interessades en els resultats científics del centre. 
 Generar notícies vinculades a les activitats de recerca del centre que arribin als 

mitjans de comunicació (premsa, radio i TV). 
 Elaborar un butlletí electrònic difonent els resultats de la recerca del centre. 
 Redactar, sol·licitar i coordinar la realització de projectes de comunicació de la 

recerca.  
 Promoure la publicació d’articles en revistes de divulgació científica. 
 Afavorir la participació del CREAF en esdeveniments de comunicació científica 

(Ex. Expo-recerca, Setmana de la Ciència, Fira Viu la Ciència Contemporània). 
 Organització de  jornades i sessions tècniques.  

Requeriments professionals: 
 
 Llicenciat en Biologia, CCAA, Enginyeria Forestal o similar. 
 Coneixements i experiència en activitats de comunicació. 
 Bon coneixement demostrable de català, castellà i anglès. 
 Disponibilitat per viatjar i flexibilitat horària. 
 Persona activa i responsable, amb iniciativa i voluntat d’aprendre, a qui li  

agradi interaccionar amb el mon de la ciència i la comunicació de la recerca. 
 
Dedicació  
Jornada completa 
 
Condicions i remuneració:  
Durada: contracte indefinit. 
Remuneració: entre 25.000 i 29.000 euros segons experiència. 
Data incorporació: gener 2011. 
 
Termini presentació sol·licituds: 
Interessats/des enviar instància amb les dades personals, Currículum vitae, 
preferentment per correu electrònic a: 
marta@creaf.uab.es 
 
o bé per correu postal a:  
CREAF, Secretària, Campus UAB, Edifici C, 08193 Bellaterra. 
 
Termini de presentació: 15 d’octubre de 2010. 
 
Els sol·licitants preseleccionats seran convocats a una entrevista personal. 
Resolució de la convocatòria, finals de novembre.  


