OFERTA DE FEINA
TÈCNIC/A DE PREMSA I MITJANS
La Plataforma per la Llengua és l’ONG del català. Una entitat dinàmica i en
constant evolució que des de fa 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/a de premsa i
mitjans per a l’àrea de Mitjans i xarxes socials, a la seu de Barcelona.
ES REQUEREIX
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Llicenciatura/grau en Periodisme.
Experiència en tasques similars.
Ple domini de les aplicacions Word, Access, Excel, PowerPoint i d’Internet.
Motivació per la llengua i cultura catalanes.
Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma.
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.
Català escrit i parlat (mínim Nivell C)

ES VALORARÀ
▪
▪
▪
▪

Coneixements en manteniment de pàgines web i en xarxes socials.
Coneixements del món associatiu.
Coneixements de protocol.
Flexibilitat horària.

TASQUES
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La persona seleccionada serà responsable de desenvolupar les següents tasques:_
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Incrementar la presència de l’entitat en mitjans de comunicació de gran abast o
difusió, tant escrits com digitals o audiovisuals, mitjançant notícies, reportatges
o articles d’opinió.
Organitzar rodes de premsa i actes diversos de l’entitat.
Redactar i enviar notes de premsa i comunicats.
Preparar dossiers de premsa i materials de presentació.
Elaborar el recull de premsa.
Tasques de protocol als actes de l’entitat.
Gestionar la publicació d’articles d’opinió en diversos mitjans.
Mantenir i actualitzar la base de dades de comunicació.
Juntament amb la resta de l’equip de l’àrea de Comunicació, ajudar a pensar,
dissenyar i aplicar estratègies per millorar l’efectivitat de les comunicacions
externes de l’entitat.
I altres tasques relacionades amb l’àrea de Comunicació de l’entitat.

S’OFEREIX
•
•
•
•

Treball en un entorn dinàmic
Jornada laboral: 20 a 35 hores a la setmana depenent de la disponibilitat del
candidat i amb possibilitat de treballar algun cap de setmana o vespre.
Retribució: 11.000 a 19.250 € de retribució bruts anuals en funció del perfil del
candidat (12 pagues anuals).
Contracte: sis mesos amb possibilitats de passar a contracte indefinit.

ALTRES
Interessats/des, feu-nos arribar el vostre currículum vitae indicant la referència “Tècnic
de premsa” a seleccio@plataforma-llengua.cat
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