
 

 
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 

SERVEIS PER A TÈCNIC/A EN MÀRQUETING 
Ref.: S12/2015/MKT_PAS    

Donada la necessitat de cobrir una plaça de Tècnic/a en Màrqueting,  es convoca el present 
procés de selecció de Personal d’Administració i Serveis.  
 
FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 

• Execució, seguiment i anàlisi de les accions promocionals online  
• Gestió del CRM i de les bases de dades dels sistemes d’informació i màrqueting 
• Suport a la producció de tota mena d’elements de promoció 
• Manteniment dels diferents Canals (propis, pagats i guanyats)  
• Execució, seguiment i anàlisi d’accions promocionals presencials 

 
REQUISIT INDISPENSABLE: 

• Titulació universitària oficial.  
• Caldrà demostrar una identitat digital desenvolupada 
• Coneixement demostrable en màrqueting digital (SEM, display, gestió social media, 

branded content, entre altres.) 
• Anglès parlat i escrit. Caldrà acreditar, com a mínim, està en possessió d’un certificat 

amb nivell equivalent a B.2. 
• No haver transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels estudis o  convalidació 

dels estudis. Aquest requisit no serà d’aplicació en els casos de candidats menors de 
30 anys o de 35 en cas de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.  
 

ASPECTES VALORABLES: 
• Titulació universitària en l’àmbit de coneixement del màrqueting, ADE, mitjans 

audiovisuals,  comunicació audiovisual o publicitat. 
• Postgrau o màster en marketing digital 
• Coneixement demostrable en marketing digital (SEM, display, gestió social media, 

branded content, entre altres) 
• Coneixement en mètriques digitals.  
• Aportació de certificats de coneixement de llengua anglesa superiors al nivell B2. 

 
COMPETÈNCIES NECESSÀRIES: 

• Capacitat per generar continguts escrits en català i castellà amb total correcció 
lingüística i amb un estil de comunicació de producte (copis) 

• Capacitat d'introduir millores en la realització de les funcions que li són pròpies a partir 
de l'aprenentatge fet de manera autònoma. 

• Orientació al client intern i extern. 
• Esperit de servei. 

 
S’OFEREIX:  

- Contracte en pràctiques o temporal similar. 
- Grup professional tècnic, nivell retributiu T4.  
- Salari brut anual segons taules salarials establertes al conveni i segons la modalitat 

contractual.  
 
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS: Fins al 15 de d’abril de 2015, mitjançant correu 
electrònic a l’adreça rrhh@tecnocampus.cat. Cal adjuntar al CV, carta de presentació i 
documents justificatius en suport digital de les titulacions i els mèrits al·legats. Identificar en la 
sol·licitud el número de referència S12/2015/MKT_PAS    
 

mailto:rrhh@tecnocampus.cat�


 

Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball. 
 
Mataró, a 27 de març de 2015 

 
 

ANNEX I 
Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats a la plaça de 

Tècnic/a  en Màrqueting 

La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als 
següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts: 

a) Valoració de mèrits (fins a 60 punts).  
 
En aquesta fase es valorarà el Currículum  dels candidats amb el mèrits degudament justificats 
i s’efectuarà una prova pràctica. 
 
La valoració  del Currículum (fins a 20 punts) serà amb el següent detall: 
 
Concepte  Descripció Puntuació 
Formació  Es valorarà estar en possessió de titulació 

universitària en l’àmbit de coneixement del 
màrqueting, mitjans audiovisuals o  
comunicació audiovisual o publicitat. 

Fins a 5 punts 

Formació Es valorarà haver finalitzat o estar cursant un 
postgrau o màster en marketing digital.  

Fins a 5 punts 

Coneixement de la 
llengua anglesa 

Es valorarà estar en possessió de 
certificacions de coneixement de la llengua 
angles superior a nivell B2. 
 

Fins a 5 punts 

Altres La comissió podrà valorar altres elements del 
currículum que consideri una aportació al 
perfil del candidat. 

Fins a 5 punts 

 
Prova pràctica. Es realitzarà una prova pràctica sobre els coneixements identificats com a 
requisits indispensables (fins a 40 punts). 
 
b) Entrevista personal (fins a 40 punts) 
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