
 
CONVOCATÒRIA DEPLACES DE PROFESSORS/ES ASSOCIATS 

PER A L'ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L’EMPRESA (ESCSET) 
Ref: S 5/2015/ASS_MQT_MQT_APL 

 
Per tal d’impartir assignatures de la matèria de Màrqueting Aplicat al Grau en Màrqueting i Comunitats digitals 
s’obre la present convocatòria per cobrir places de PDI Associat. 
 
FUNCIÓ A DESENVOLUPAR: 

• Impartició d’alguna de les següents assignatures de la matèria de Màrqueting Aplicat al Grau en 
Màrqueting i Comunitats digitals: 

o Mètriques aplicades al màrqueting 
o Estratègia i gestió de vendes 
o Disseny i execució d’una campanya de màrqueting 
o Màrqueting en cercadors i publicitat en xarxes socials 
o Màrqueting de continguts 
o Màrqueting social i d’esdeveniments 

REQUISIT INDISPENSABLE: 
• Llicenciat/da,  enginyer/a o graduat/da. 

 
ASPECTES VALORABLES: 

• Títol de Doctor/a. 
• Acreditació per l’AQU o ANECA. Recerca.  
• Experiència docent universitària. 
• Nivell alt d’anglès, amb capacitat per impartir classes en anglès. 
• Experiència professional al sector del Màrqueting i la comunicació digital. 

COMPETÈNCIES EXIGIDES: 
• Coneixedors/es de l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
• Compromesos/es amb el projecte dels Centres Universitaris Tecnocampus. 
• Competències comunicatives. 
• Capacitat d’innovació docent. 
• Competències en treball multidisciplinar. 

 
S’OFEREIX: 

• Integració en un equip multidisciplinar  
• Contracte temporal com professor/associat a temps parcial 

 
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS 
Termini de lliurament prorrogat fins al 17 de març de 2015, mitjançant correu electrònic a l’adreça 
rrhh@tecnocampus.cat, identificant tant al títol del correu-e com a la sol·licitud la referència de la plaça per la 
que s’opta. 
Cal adjuntar els documents justificatius de les titulacions i mèrits al·legats, mitjançant suport digital. 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball 

 
Mataró, 17/2/15
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IMPRESCINDIBLE 

          

 

Llicenciat/da,  
enginyer/a o 
graduat/da 

Doctorat Acreditació 
AQU/ANECA Recerca Docència 

universitària 

Capacitat de 
docència en 

anglès 

Experiència 
professional 
en el sector 

TOTAL 
MÈRITS 

Entrevista 
(15) 

Presentació 
(25) TOTAL 

PARTICIPANT   10 5 10 15 10 10 60  40 100 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

Calendari  

− Publicació anunci:  17/2/15 
− Presentació candidatures per correu-e:  termini prorrogat fins el 17/3/15.  
− Previsió publicació llista admesos i exclosos a la fase de presentació: 7/4/15 
− Presentació dels finalistes davant la comissió de selecció: a partir del  14/4/15, en data a determinar. Els candidats admesos a la fase de presentació seran 

avisats de la data de l’entrevista/presentació  per correu electrònic o telèfon. 
 


