OFERTA DE TREBALL
Tècnic d’elaboració d’informes i de dinamització de campanyes en l’àmbit
jurídic
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 d’elaboració d’informes i
de dinamització de campanyes pel català dins de l’àmbit jurídic.
Es requereix:
 Llicenciatura o grau en dret.
 Capacitat d’actuació davant dels casos de vulneració dels drets dels
ciutadans i les persones consumidores i l’incompliment de les obligacions
legals per part d’empreses i administracions.
 Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma (poder organitzar,
dissenyar i fer el seguiment de recursos presentats, dels aspectes jurídics de
documents, estudis i campanyes sobre el català).
 Capacitat de comunicació i de relacions públiques.
 Capacitat de síntesi i d’assimilació d’un gran volum d’informació.
 Bon desenvolupament de treball sistemàtic i treball en equip.
 Informàtica: domini de Word i internet.
 Coneixement de les problemàtiques de normalització del català a la justícia.
 Motivació per a la defensa de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia.
 Català escrit i parlat (plena capacitat de redacció, corresponent com a mínim
al Nivell C).
 Coneixements sobre legislació lingüística, dret constitucional i estatutari i de
la Unió Europea.
 Experiència en recursos administratius de llarga durada.
 Coneixement de l’Administració i el seu funcionament.
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Es valorarà:
 Capacitació professional per a l’exercici de l’advocacia (via examen o
col·legiació).
 Especialitat en Dret Administratiu.
 Experiència d’haver treballat en català davant dels tribunals (presentant
demandes, defenses orals...).
 Experiència en la realització d’estudis i recerques.
 Coneixements del món associatiu.
 Coneixements de català jurídic.
 Anglès escrit i parlat (Nivell C1).
 Flexibilitat horària i disponibilitat per a treballar algun cap de setmana.
 Experiència legal en la defensa del consumidor.
 Advocat en exercici.

Tasques a realitzar:
La persona contractada passarà a formar part de l’Àrea de drets lingüístics i
empresa de l’entitat realitzant tasques de:
 Preparació d’accions sobre normalització lingüística a la justícia.
 Assessorament legal de les campanyes que l’entitat dissenya i realitza.
 Assessorament legal en els casos de discriminació lingüística.
 Desenvolupament dels aspectes jurídics d’estudis i campanyes sobre el
català en diversos àmbits, especialment en allò que afecta els drets dels
ciutadans i consumidors.
 Redacció i elaboració d’estudis i informes.

S’ofereix
 Treball en un entorn dinàmic.
 Jornada laboral: 20 h a la setmana.
 Retribució: 12.000 € bruts anuals.
 Període: sis mesos, renovables en funció dels resultats.
 Contractació: immediata després del procés de selecció.

Aquells que estigueu interessats, feu-nos arribar el currículum vitae i una carta de
motivació explicant la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a
seleccio@plataforma-llengua.cat.
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