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OFERTA DE FEINA 
 

Tècnic de l’àrea social 
 

La Plataforma per la Llengua és l’ONG del català. Una entitat dinàmica i en constant 
evolució que des de fa més de 25 anys treballa per promoure el català com a eina de 
cohesió social als diferents territoris de parla catalana i en diversos àmbits.  

 
La Plataforma per la Llengua requereix incorporar un tècnic de l’àrea social. 
 
 Es requereix:   

 Grau o llicenciatura en l’àmbit de les ciències socials o humanitats 
(sociologia, ciències polítiques...) 

 Capacitat per dissenyar, organitzar i executar projectes 
 Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma 
 Persona dinàmica i enèrgica 
 Capacitat de comunicació 
 Motivació per la defensa de la llengua catalana 
 Bon desenvolupament de treball sistemàtic i treball en equip 
 Informàtica: domini de l’entorn Windows i altres TIC a nivell d'usuari 
 Català escrit i parlat (plena capacitat de redacció, corresponent com a mínim 

al nivell C1) 
 

Es valorarà: 
 Formació complementària en temes de cultura, arrelament, lleure i joventut 
 Experiència en dinamització i/o disseny d’activitats i projectes 
 Experiència laboral en aquests sectors 
 Experiència en l’organització d’esdeveniments 
 Experiència en entitats sense ànim de lucre 
 Experiència en la realització d’estudis i recerques 
 Flexibilitat horària i disponibilitat per a treballar alguns caps de setmana 

 
 
 Tasques a realitzar: 
La persona contractada passarà a formar part de l’àrea social de l’entitat i realitzarà:  

 Tasques derivades de l’organització de la Festa pel Joc i el Lleure en Català i 

el Meridiana Rock 

 Suport en les tasques i activitats directament relacionades amb els plans 

integrals de barri que estem desenvolupant a Ciutat Meridiana (Nou Barris) i 

Sabadell Sud (Districte 6) 

 Suport a la tasca dels dinamitzadors i seguiment dels participants dels grups 

de conversa 

 També podrà participar en la planificació de tots els projectes educatius de 

l’àrea social i activitats que s’hi desenvolupen 
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 Organització i dinamització de campanyes i accions sobre normalització 
lingüística organitzades a l’àrea social 

 Redacció de projectes, memòries i gestió de subvencions 
 Elaboració o coordinació d’informes i estudis 
 Suport en la redacció d’articles, notes de premsa i notícies 
 Suport en l’atenció de queixes i peticions de socis i col·laboradors  
 Fer propostes i col·laborar amb l’equip en qualsevol projecte i campanya per 

aconseguir els objectius de l’entitat 
 
 S’ofereix: 

 Treball en un entorn dinàmic 
 Jornada laboral: 40 h a la setmana 
 Retribució: 18.000 € bruts anuals 
 Període: contracte temporal de nou mesos 
 Contractació: immediata després del procés de selecció 

 
  
Aquells que hi estigueu interessats, feu-nos arribar el currículum vitae i una carta de 
motivació explicant la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a l’adreça 
seleccio@plataforma-llengua.cat amb l’assumpte “tècnic àrea social”. 
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