
 
 

OFERTA DE FEINA 
 

Tècnic de drets lingüístics  

 
 

La Plataforma per la Llengua és l’entitat de referència que treballa per garantir la 

presència de ple dret de la nostra llengua en tots els àmbits de la societat.  

Entitat dinàmica i en constant evolució, requereix incorporar un tècnic de 

dinamització de campanyes i informes sobre la situació del català per als pròxims 9 

mesos. 

 

Perfil i valoracions: 

 Grau o llicenciatura en àmbits relacionats amb els drets lingüístics: sociologia, 

ciències polítiques, dret i filologia catalana o lingüística (amb especialització 

en sociolingüística) 

 Formació o experiència laboral en l’àmbit dels usos de la llengua catalana o 

d’estudis sociològics sobre país i llengua  

 Capacitat d’iniciativa i de treballar de manera autònoma 

 Capacitat i experiència de treball en equip 

 Capacitat de síntesi i d’assimilació d’un gran volum d’informació 

 Capacitat d’organització i de treballar en unes quantes tasques simultànies 

 Bona redacció escrita en català (nivell C1 o superior) 

 Coneixement d’altres idiomes, especialment de l’anglès 

 Capacitat de programar tasques, plantejar i supervisar projectes i treballar per 

objectius  

 Interès i motivació per millorar la situació de la llengua i de la cultura catalanes 

 Coneixements d’ofimàtica (Windows, Access, Excel, PowerPoint...)  

 Coneixements estadístics per fer recomptes d’informació i dades i elaboració de 

gràfics estadístics (es valorarà Excel i SPSS o altres programes) 

 Flexibilitat horària i disponibilitat per treballar algun cap de setmana i per 

desplaçar-se  

 Coneixement de la situació de la llengua catalana i els drets dels seus parlants 

 Coneixement de l’Administració pública i el seu funcionament 

 

Tasques a realitzar:  

La persona seleccionada haurà de desenvolupar diverses campanyes i estudis per 

afavorir l’impuls del català en l’àmbit de les relacions de consum, l’empresa, l’ús del 

català a l’Administració, el reconeixement oficial en els diversos territoris, els casos 

d’agressions lingüístiques i la toponímia. Podem destacar les següents tasques:  

 Dinamització i coordinació de campanyes sobre el català en diversos àmbits, 

especialment el socioeconòmic 

 Realitzar el treball de camp de la situació del català respecte al seu ús i 

presència 

 Recerca, investigació i tractament de dades per a estudis sobre el català 

 Redacció i elaboració d’estudis, projectes i informes 

 Organització, en general, d’accions sobre normalització lingüística i estratègies 

de màrqueting per fer arribar el missatge 



 Redacció d’articles i notes 

 Presentació d’estudis i campanyes davant els mitjans de comunicació 

 Realització de conferències i xerrades sobre les campanyes i informes elaborats 

 Dinamització del voluntariat per a campanyes concretes  

 Atenció a les empreses, mitjans de comunicació i ciutadans que s’adrecin a 

l’entitat per resoldre dubtes o queixar-se en relació amb les àrees de consum i usos 

del català a l’Administració 

 Més enllà de les tasques específiques de la feina convocada, caldrà participar 

en la dinàmica del dia a dia de l’entitat i en el suport a altres àrees d’actuació, com 

la participació en comissions, suport administratiu, atenció telefònica o participació 

en esdeveniments que s’organitzin 

 

S’ofereix: 

Treball en un entorn dinàmic 

Jornada laboral: 40 hores, amb certa flexibilitat horària 

Retribució: de 18.000 a 20.000 € de retribució bruts anuals en funció de 

l’experiència del candidat (12 pagues anuals) 

Contracte de 9 mesos  

 

Aquells que hi estigueu interessats, feu-nos arribar el currículum vitae i una carta 

de presentació on s’expliqui la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a l’adreça 

selecció@plataforma-llengua.cat amb l’assumpte “drets lingüístics”. 

mailto:selecció@plataforma-llengua.cat

