
L’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals convida a presentar candidatures per a la posició de tècnic/a de 
comunicació a temps parcial per donar suport al projecte de recerca “REPGOV: Representative Government 
through Democratic Governance”, finançat per l’ERC (European Research Council) en el marc del programa de 
recerca i innovació de la Unió Europea Horizon 2020 (acord de subvenció núm. 101020966). REPGOV connecta la 
pràctica de la governança amb el govern representatiu, desenvolupant un marc teòric nou i avaluant empíricament 
les seves prediccions en el context de l’Europa contemporània.

Requisits:

• Formació universitària en Ciències de la Comunicació, Publicitat, Periodisme o altres anàlogues.
• Màster o postgrau en àmbits afins serà avaluat positivament.
• Experiència substancial prèvia treballant a nivell expert en agències de comunicació, departaments de 

comunicació d’institucions o empreses, màrqueting o relacions públiques.
• Gran coneixement d’Adobe Creative Suite (principalment Photoshop, Illustrator i InDesign). Domini de 

Microsoft Office.
• Domini de l’anglès (nivell mínim d’anglès B2 d’anglès al Marc europeu comú de referència (MECR)) i espanyol.
• Bona comprensió del disseny web i de l’ús d’eines CMS (WordPress, OpenCMS, etc.)
• Coneixement de plataformes de mailing (Mailchimp o altres).
• Coneixement de les xarxes socials i eines web.
• Es valorarà el coneixement de la comunicació científica i del sistema de recerca europeu.

El/la candidat/a seleccionat/da haurà de tenir iniciativa i excel·lents habilitats organitzatives, escrites i verbals; 
ser capaç de pensar i executar de manera estratègica i creativa amb contingut visual i escrit; i tenir un nivell 
excel·lent d’escriptura i edició, amb la capacitat de proporcionar contingut complex de manera clara i persuasiva. 
El/la candidat/a seleccionat/da treballarà en equip en un entorn multitasca.

La posició està prevista a mitja jornada durant cinc anys, amb incorporació al gener de 2022. El salari és proporcional 
a posicions administratives similars a l’IBEI.

VACANT

Les sol·licituds s’han de presentar fins al 30 d’octubre de 2021 (inclòs).

Tècnic/a de comunicació

Funded by the European Research Council (ERC) 
under the Horizon 2020 Framework Programme of the 
European Union. Grant agreement number 101020966

La sol·licitud s’ha de desar com un sol document 
PDF i enviar-la a Carlos Sanchez (csanchez@
ibei.org):

Les sol·licituds han d’incloure: 
 ● Carta de presentació (en anglès)
 ● CV actual

INSTITUT BARCELONA D’ESTUDIS INTERNACIONALS (IBEI)
L’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) és un institut interuniversitari, creat el 2004, per promoure la formació de postgrau 
i la recerca en l’àmbit de relacions internacionals, la política i el desenvolupament. Amb l’objectiu de promoure la comprensió dels 
reptes globals per a la governança del nostre món, l’IBEI és un centre d’excel·lència acadèmica que combina una destacada recerca 
amb activitat docent i desenvolupament professional de qualitat. Situada a la cruïlla entre Europa, la Mediterrània i Amèrica Llatina, 
Barcelona ofereix un entorn únic per reflexionar sobre les complexitats de la governança, el desenvolupament i la seguretat a escala 
mundial.

L’IBEI vetlla per la igualtat d’oportunitats. L’IBEI té la distinció HR Excellence in Research de la Comissió 
Europea, que reconeix els esforços de l’institut per crear un entorn laboral estimulant i favorable i el seu 
compromís de millorar contínuament les polítiques de recursos humans. L’IBEI es compromet a contractar 
de forma oberta, transparent i basada en els mèrits.

Més informació sobre l’IBEI a www.ibei.org
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