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OFERTA DE TREBALL 
 

TÈCNIC/A DE XARXES SOCIALS I WEB 
 
 
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/a de xarxes socials i web a 
l’àrea de comunicació, a la seu de Barcelona. 
 
 
ES REQUEREIX 
 

 Llicenciatura o grau superior en ciències de la comunicació o similar. Es 
valorarà formació específica en gestió de comunitats en línia i màrqueting 
digital 

 Ple domini de les xarxes socials (Twitter, Facebook,Instagram, Youtube), 
gestors de continguts web,  software d’enviament de newsletters, Google Ads i 
Google Analytics 

 Coneixements en campanyes publicitàries a xarxes socials 
 Motivació per a 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) 
 Anglès escrit i parlat (mínim Nivell C1) 

 
 
ES VALORARÀ 
 

 Coneixements del món associatiu. 
 Flexibilitat horària. 
 Experiència prèvia en tasques similars. 

 
 
 
TASQUES A REALITZAR 
 
La persona seleccionada serà responsable de realitzar les següents tasques:_ 
 

 Gestió i elaboració dels continguts digitals corporatius de    la Plataforma per la 
Llengua: web, emailing, xarxes socials, vídeos, etc.  
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 Gestió de les campanyes publicitàries a xarxes socials 

 Dinamització i moderació de comentaris de les xarxes socials de l’entitat.  

 Dissenyar i aplicar estratègies per la ciber-seguretat  

 Redacció de notes al web, notes de premsa, comunicats, etc.  

 Anàlisi de l’evolució de les visites i de l’ús de les plataformes digitals.  

 Disseny i aplicació d’estratègies de màrqueting i campanyes online per a la 
promoció i la difusió de l’entitat.  

 Gestió d’incidències i actualització del web de l’entitat.  

 Conjuntament 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.  

   Altres tasques relacionades amb l’àrea de comunicació de l’entitat.  
 

 
S’OFEREIX 
 

 Treball en un entorn dinàmic 

 Jornada laboral: 40h a la setmana amb total disponibilitat horària i amb 
possibilitat de treballar algun cap de setmana o vespre. 

 Retribució: 18.000 € bruts anuals. 

 Contracte: sis mesos, amb possibilitats de continuïtat.  
 

 
ALTRES 
 
Interessats: feu-nos arribar el vostre currículum vitae indicant la referència “tècnic 
xarxes”, a la següent adreça seleccio@plataforma-llengua.cat   
 


