
 
OFERTA DE TREBALL 

 
Tècnic d’informes i de dinamització de 

campanyes 

 
La Plataforma per la Llengua una ONG dinàmica i en constant 

evolució, que des de fa més de 23 anys treballa per promoure el 
valencià com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla 

catalana i en diversos àmbits. Els èxits aconseguits ens han portat 
reconeixements com el Premi Nacional de Cultura 2008 a la Projecció 

Social de la Llengua Catalana. 
 

La Plataforma per la llengua obre convocatòria de selecció per a 
cobrir una plaça de tècnic d’informes i de dinamització de campanyes 

al País Valencià. 
 

 
Perfil  

 

 Grau o llicenciatura.  

 Formació o experiència laboral en l’àmbit dels usos del valencià 
o d’estudis sociològics sobre país i llengua.  

 Capacitat d’iniciativa i de treballar de manera autònoma. 
 Capacitat i experiència de gestió d’equips. 

 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 valencià i anglès (C1 o equivalent). 

 Capacitat de parlar en públic i davant dels mitjans de 
comunicació de manera efectiva. 

 Capacitat de programar i coordinar tasques, plantejar i 
supervisar projectes i treballar per objectius. 

 Interès i motivació per millorar la situació de la llengua i de la 
cultura valencianes. 

 Domini de l’ofimàtica (Windows, Access, Excel, Power point...). 
 Coneixements estadístics per fer recomptes d’informació i 

dades i elaborar gràfics estadístics (es valorarà Excel i SPSS o 

altres programes). 



 

 
Es valorarà 

 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. 
 Màster o postgrau.  

 Nivell avançat de francès (B2 o equivalent).  
 

 
Tasques a realitzar:  

La persona seleccionada haurà, entre d’altres, de desenvolupar 
campanyes per afavorir l’impuls del valencià en l’àmbit de les 

relacions de consum, l’empresa, la cultura, l’educació, el món del 
lleure i la joventut, l’Administració, el reconeixement oficial als 

diversos territoris, l’acompliment dels compromisos internacionals i 

interns de l’Administració, els casos d’agressions lingüístiques i la 
toponímia. Podem destacar les tasques següents:  

 
 Redacció, elaboració i coordinació d’estudis, projectes, informes 

i argumentaris.  

 Planificació, disseny, elaboració, redacció, coordinació i 

realització de projectes. 

 Planificació, disseny, elaboració, redacció, coordinació i 

realització de campanyes. 

 Coordinació, redacció i supervisió d’articles i discursos.  

 Realització de les tasques tècniques necessàries. 

 Preparació d’esborranys i redacció de notes al web o 

comunicats de premsa. 

 Coordinació i organització de la presència en actes, simposis, 

congressos, mostres i fires, conjuntament amb la resta de 

tècnics. 

 Realització de seguiment i resposta a les necessitats que puguin 

sorgir de temes relacionats amb regulació i legislació 

lingüístiques, conscienciació lingüística, administracions  

públiques, etc.  



 Participació en la dinàmica del dia a dia de les oficines de 

l’entitat o les tasques  tècniques que es distribueixin a l’oficina 

(participació en l’organització d’esdeveniments, telèfon, etc...). 

 Recerca, investigació i tractament de dades per a estudis sobre 

el valencià. 

 Preparació, redacció i coordinació de continguts per a materials 

de campanyes o de conscienciació lingüística.  

 Organització d’accions sobre normalització lingüística. 

 Coordinació del voluntariat per a campanyes concretes. 

 Atenció a les empreses, mitjans de comunicació i ciutadans que 

s’adrecin a l’entitat per resoldre o queixar-se sobre aspectes 

relacionats amb els drets lingüístics. 

 Altres tasques que se li encomanin.  

 

S’ofereix: 

 Treball en un entorn dinàmic. 
 Jornada Laboral: 35h a la setmana, amb certa flexibilitat 

horària. 
 Retribució: 18.300 € de retribució bruts anuals en funció del 

perfil del candidat (12 pagues anuals).  

 Període: 6 mesos, amb possibilitat de renovació. 
 Lloc de treball: València Ciutat.  

 Contractació: el més aviat possible.  
 En funció de l’experiència i coneixements de la candidatura, es 

contempla de valorar el reajustament d’algunes de les tasques 
assignades.  

 
Interessats, feu-nos arribar Currículum Vitae i Carta de presentació 

explicant la idoneïtat per cobrir la plaça convocada. 
 

Data límit: 26 de març del 2017.  
 

Envieu un correu amb el tema “Tècnic_PV” a l’adreça electrònica 
següent: seleccio@plataforma-llengua.cat 
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