Beca Community Manager Team - EUM
1a Convocatòria 2021-22

Escola Universitària Mediterrani S.L. Reg Merc. de Barcelona, Tomo 6.418, Libro 64, Sección2ª, C.I.F. B 08985616

Convocatòria
Es convoca una beca formativa on conèixer millor la figura del Community Manager, les seves funcions i endinsar-se
en la comunitat Mediterrani. També és una forma de crear amistats amb altres companys/es de diferents cursos i
estudis.
Aquest, estarà format per un alumne de cada Grau, més un alumne dels dos CFGS i s'encarregaran de construir i
administrar la comunitat online i offline, gestionar la identitat i la imatge de marca, creant i mantenint relacions amb la
comunitat Mediterrani de la mà del nostre Social Media Manager.
La duració de la beca és semestral, i per això anirà des del 25 d’octubre fins al 30 de gener i l’import serà de 200€.
Les sol·licituds es presentaran fins al 12 d’octubre del 2021 enviant un correu a andres.fontanet@mediterrani.com i es
duran a terme les entrevistes a partir del 13 d’octubre del 2021.

Requisits
Ser estudiant de l’Escola Universitària Mediterrani i estar matriculat en el curs 2021-22.
Presentar-se a l’entrevista presencial amb el Social Media Manager de la universitat.

Documentació
Enviar el formulari de sol·licitud al correu andres.fontanet@mediterrani.com

Resolució
S’informarà de la resolució de les sol·licituds via correu electrònic durant la setmana del 18 al 22 d’octubre 2021.
Segons la Llei de l’IRPF art.17.2 les beques no estan exemptes de tributació.
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Dades estudiant
Nom

1r cognom

Estudis que realitzes a Mediterrani

2n cognom
Curs actual

Escola Universitària Mediterrani S.L. Reg Merc. de Barcelona, Tomo 6.418, Libro 64, Sección2ª, C.I.F. B 08985616

Telèfon de contacte
Correu electrònic

Els sota signants són coneixedors que segons la Llei de l’IRPF art.17.2 les beques no estan exemptes de tributació.

Data_______________________

Signatura estudiant __________________
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