
 
 

 

La Fundació IL3-UB vol incorporar 
Un/a Community Manager & Content Specialist (ref. 0218) 

 
 

Som l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona. Amb l'esperit de servei a la 
societat, la nostra missió és donar continuïtat formativa a les persones perquè puguin complir 
els seus propòsits de desenvolupament professional i personal, així com ajudar a les empreses 
i organitzacions a millorar la competitivitat a través de la gestió del coneixement. 
 
Amb més de 25 anys d'experiència i amb el suport d'una xarxa de més de 5.000 experts 
associats, oferim màsters, postgraus i programes en formació de Salut i Farmàcia; Enginyeria, 
Tecnologia i Medi ambient; Economia i Empresa, així com en Educació, Cultura i Comunicació 
en modalitat presencial, semi presencial i online. A més, acompanyem a les empreses per 
identificar i respondre als principals desafiaments als quals han de fer front en els negocis. 
Estem especialitzats en el disseny de propostes de valor en l'àmbit de Recursos Humans per 
impulsar el desenvolupament empresarial. L’IL3-UB està situat en el 22@, un nou model urbà 
en el qual conflueixen tradició i innovació. 

www.il3.ub.edu 

Per a la nostra seu a Barcelona, volem incorporar un/a Community Manager & Content 
Specialist. Busquem a una persona que s'ocupi de gestionar i dinamitzar les nostres xarxes 
socials i comunitats digitals, posicionant la nostra marca i creant relacions duradores amb els 
nostres alumnes, docents i prospectes. També serà responsable d'implementar l'estratègia de 
contingut, oferint als nostres usuaris continguts de qualitat d'una forma rellevant i atractiva. 
Busquem a una persona autònoma, proactiva, creativa, alegre i que sàpiga treballar en equip. 
Amb passió per les xarxes socials i els bons continguts. 
Funcions: 
 
Community Management 

 
•  Planificació, creació i publicació de continguts en xarxes socials (Linkedin, Twitter, 

Facebook, Youtube) 
•  Dinamització de xarxes socials creant conversa amb les nostres comunitats, prospects i 

influencers 
•  Dinamització d'esdeveniments i campanyes  
•  Servei al client en xarxes socials  

Content Màrqueting 
•  Assegurar la implementació de l'estratègia de continguts 
•  Gestió del Content Calendar 
•  Col·laboració i gestió de creadors de continguts  
•  Gestió del blog corporatiu i uns altres microsites  
•  Correcció, edició i optimització de continguts 
•  Optimització SEO 

 
 

 



 

 

Comunicació 
 
•  Gestió de periodistes 
•  Elaboració de briefings per a la creació de notes de premsa i altres continguts. 

 
Video Màrqueting 

 
•  Pre-producció de vídeos amb proveïdors 
•  Realització de les entrevistes 
•  Optimització dels vídeos 
•  Gestió del compte de Youtube 
 
Anàlisis i Reporting 
 
•  Creació d'informes de seguiment de KPIs 

REQUISITS: 

•  Formació en periodisme, comunicació digital, publicitat i/o màrqueting. 
•  Expert en Xarxes Socials i Community Management. 
•  Domini de castellà i anglès. 
•  Experiència mínima de dos anys en un lloc similar, en agència de comunicació o com a 

encarregat de comunicació. 
•  Coneixements en SEO i altres aspectes del Màrqueting Digital (Email Màrqueting, UX, 

etc.). 
•  Excel·lent comunicació oral i escrita. 
•  Coneixements en vídeo i fotografia. 
•  Coneixements en eines com Hootsuite, Tweetdeck, Buffer. 
•  Coneixements en Google Analytics, Facebook Insights, Adobe Photoshop, CMS 

(Wordpress) i maneig d'HTML (recomanat). 
•  Experiència prèvia en el sector educatiu (recomanat). 

OFERIM: 

• Contracte temporal. 
•  Jornada completa de 37,5 hores setmanals 
•  Ubicació: seu de l’IL3-UB en el districte de la innovació 22@, Barcelona. 
•  Beneficis socials: menjar subvencionat des del primer dia. 
•  Data d'incorporació prevista: immediata. 

PROCÉS DE SELECCIÓ: 

Les persones interessades poden enviar el CV adjuntant carta de motivació i fotografia 
recent en format electrònic a la FUNDACIÓ IL3-UB: rh.il3@ub.edu, a l’atenció de Sílvia 
Estela, indicant la referència 0218.   

 

Barcelona a 7 de febrer de 2018. 


