OFERTA DE FEINA
Tècnic de dinamització de campanyes i elaboració d’informes sobre la
situació del català
La Plataforma per la Llengua és l’entitat de referència per garantir la presència
de ple dret de la nostra llengua en tots els àmbits de la societat.
És una entitat dinàmica i en constant evolució, i requereix incorporar un/a
tècnic de dinamització de campanyes sobre la situació del català.
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Grau o llicenciatura
Capacitat d’iniciativa i de treballar de manera autònoma
Capacitat i experiència de treball en equip
Aptituds de comunicació i síntesi per adreçar un missatge complex
en un públic determinat
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 equivalent)
Capacitat de parlar en públic i davant dels mitjans de comunicació
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, Power point...)
Flexibilitat horària i disponibilitat per a treballar algun cap de setmana
i per desplaçar-se
Coneixement de l’administració pública i el seu funcionament
Coneixements sobre legislació lingüística, dret constitucional i
estatutari i Unió Europea, tant del català com d’altres llengües
europees

Es valorarà
✓ Formació o experiència laboral en l’àmbit dels usos de la llengua
catalana o d’estudis sociològics sobre país i llengua
✓ Nivell superior de redacció escrita en català (nivell D, C2 o equivalent)
✓ Experiència laboral en un grup parlamentari, grup municipal, gabinet o
assimilable

✓ Coneixements i experiència en el mapa activista als diferents territoris de
parla catalana
✓ Coneixements de la realitat dels diferents territoris de parla catalana
✓ Coneixements de llengua anglesa, francesa o italiana

Tasques a desenvolupar:
La persona seleccionada haurà de participar en diverses campanyes i
contactes diplomàtics per afavorir l’impuls del català en l’àmbit de
l’administració, el reconeixement oficial en els diversos territoris, l’acompliment
dels compromisos internacionals i interns de l’administració, els casos
d’agressions lingüístiques i la toponímia. Haurà de preveure estratègies de
persuasió, organitzar reunions, assistir a aquestes reunions i desenvolupar les
actuacions anteriors i posteriors necessàries per a aconseguir canvis normatius
o executius. Podem destacar les següents tasques:
✓ Dinamització i coordinació de campanyes sobre el català en diversos
àmbits, especialment el socioeconòmic
✓ Estudi d’actors clau en la presa de decisions en les administracions
públiques
✓ Organització de reunions i contactes
✓ Tancament d’actuacions posteriors a les reunions
✓ Control de terminis
✓ Recerca, investigació i tractament de dades d’estudis sobre el català
✓ Organització en general d’accions sobre normalització lingüística i
estratègies de màrqueting per fer arribar el missatge
✓ Redacció d’articles i notes
✓ Coordinació del voluntariat per a campanyes concretes
✓ A banda 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: 21.000-24.000€ de retribució bruts anuals en funció del perfil del
candidat (12 pagues anuals).
Període: 6 mesos amb possibilitat d’ampliació en funció dels resultats obtinguts.
Segons l’experiència i els coneixements de la persona seleccionada, es preveu
valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.

Interessats/des, feu-nos arribar el currículum vitae i una carta de presentació en
què s’expliqui la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a seleccio@plataformallengua.cat.

