Community Manager per a
revistes acadèmiques
La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma
les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que
duu a terme recerca sobre la societat del coneixement.
La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del
món, impulsa la construcció d’un espai global de coneixement i la recerca de frontera
en societat del coneixement.
Innova en el model educatiu propi que se centra en l’estudiant, oferint una formació de
qualitat i personalitzable, per fomentar la seva competitivitat i contribuir al progrés de la
societat.
Oferim pràctiques durant els mesos d’octubre de 2018 a juliol de 2019, amb una
dedicació de 20 hores setmanals en horari de matí, preferentment de 10.00h a 14.00h.
Es tracta de pràctiques presencials de dilluns a divendres.
Es farà un conveni de cooperació educativa i la retribució econòmica en el cas
d’estudiants de la UOC serà de 5€ bruts per hora efectiva de conveni. Per a la resta el
que ens indiquin a la seva universitat d’origen.
El centre de pràctiques serà a la Seu del 22@, Rambla del Poblenou, 156, de Barcelona.

Funcions:
La plaça és per fer una estada pràctiques al grup Serveis de Biblioteca per a la Recerca,
integrat dins de la Biblioteca de la UOC. L’estudiant realitzarà les següents tasques:



Col·laboració en els plans de comunicació a les xarxes socials de revistes
científiques.
Elaboració de continguts per a les xarxes socials, Twitter i Facebook
principalment.
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Introducció de continguts a Mendeley, Google Scholar i altres bases de dades
de literatura científica.

Demanem:
●

Alt nivell de castellà, català i anglès.

●

Coneixement d’eines ofimàtiques i xarxes socials.

●

Persona amb iniciativa i amb interès en les revistes acadèmiques com a producte
de comunicació.

●

Preferentment amb algun tipus d'experiència en la generació de continguts a les
xarxes socials.

Les persones interessades a participar-hi han d’enviar el CV a l’adreça
coopedu@uoc.edu, en què especifiqui en el missatge que estan interessats per la
vacant de Community Manager per a revistes acadèmiques.
Es poden presentar a aquesta convocatòria totes les persones que reuneixen requisits
per fer pràctiques, pel que fa als crèdits fets i que estiguin matriculats durant tot el curs.
Es faran les entrevistes el més aviat possible, durant el mes de setembre.
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