
 

 

 

 

OFERTA D’OCUPACIÓ: 1 plaça de tècnic/a de Comunicació i Marketing en pràctiques 

(20 hores setmanals)  

 

Entitat oferent: 

Clúster Salut Mental Catalunya. 

 

El CSMC  és una associació sense ànim de lucre que aglutina a més d´una cinquantena d´empreses, 

hospitals, entitats, universitats i centres de transferència dins el sector i té per objectiu impulsar la generació 

de recursos aplicats al desenvolupament de les neurociències i la  salut mental i  en tots els àmbits, a 

través de la millora de la competitivitat de les empreses i els professionals, la innovació, la col·laboració 

interdisciplinar i la internacionalització 

La raó de ser del Clúster Salut Mental Catalunya és promoure el desenvolupament de la investigació, la 

transferència de coneixement, i la creació de sinergies necessàries per poder oferir el millor suport bio-

psico-social a les persones que pateixen malalties mentals i a les seves famílies. 

www.clustersalutmental.cat 

 

Descripció del lloc de treball: 

Busquem una persona dinàmica i resolutiva que doni suport en les accions de comunicació derivades del 

pla de Comunicació del clúster. Les tasques principals son: 

- Responsable de la gestió de la pàgina web. Generació de continguts multimèdia. 

- Gestió i dinamització de les xarxes socials on està present el clúster, impulsant el continguts 

digitals com a medi de cohesió del sector. 

- Disseny i gestió de newsletters. 

- Realització de campanyes email marketing i realització de tasques pròpies de marketing.  

- Comunicació interna entre els socis. 

- Donar suport a l’equip del Clúster en el desenvolupament d’activitats i dinamització del sector. 

 

 

Requisits: 

 Formació universitària, especialitat en comunicació, publicitat, ciències de la informació, marketing 

digital o similar.  

 Coneixements, sensibilitat i orientació cap al sector de la Salut. 

 Català, Castellà i nivell alt d’Anglès. També es valoraran altres idiomes. 

 Coneixements en organització d’esdeveniments. 

 Dinamisme, pro activitat i adaptació als canvis. Orientació a resultats.   

 Capacitat de treball en equip i també de forma autònoma. 

 Vehicle propi i carnet de conduir. 

 

Condicions contractuals: 

Incorporació inmediata, lloc de treball: Sant Boi de Llobregat, Palau de Marianao. 

 Mitja jornada matins.  

 Retribució salarial en conveni i plus en funció de l'experiència.  

 Contracte temporal de 3 mesos amb possibilitat de renovació. 

 

Enviar CV acompanyat de carta de motivació a: cluster@clustersalutmental.com 

http://www.clustersalutmental.cat/
mailto:cluster@clustersalutmental.com

