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Enginyeria Sense Fronteres és una Organització No Governamental dedicada a la cooperació al
Desenvolupament, que busca posar la tecnologia al servei del desenvolupament per construir una societat
mundial justa i solidària.
A ESF promovem tant projectes i programes de desenvolupament al sud, com accions d’educació,
sensibilització, investigació i incidència al Nord. Totes les nostres accions són possibles gràcies al treball del
voluntariat, el suport de personal contractat i els ajuts que aporten socis, particulars, institucions i subvencions
públiques.

OBJECTIU GENERALS DE LA PLAÇA
Suport al departament de Comunicació de l’entitat

FUNCIONS A DESENVOLUPAR
1)

Revisió de la web per tal del compliment amb la llei de Transparència

2)

Creació de material gràfic per fires (tríptics, roll ups, pancartes)

3)

Difusió del Volt Oligotòxic 4.2 (xarxes social, edició de material audiovisual)

4)

Suport en la comunicació de Projectes i Campanyes

5)

Suport a la creació de campanya de captació de sòcies.

PERFIL DEMANAT
El lloc requereix una persona amb sensibilitat envers l’associacionisme i la cooperació internacional, amb
capacitat per a coordinar-se amb diferents grups de treball, aptituds per a les relacions humanes i la feina en
equip, dinàmica i amb iniciativa.
Requisits del perfil:

 Coneixements Wordpress a nivell usuari
 Excel·lent redacció en català i castellà
 Coneixement en eines i habilitats en gravació i edició d'audiovisuals
 Coneixement en eines i habilitats en maquetació gràfica
 Coneixements i experiència en gestió de Xarxes Socials
Es valorarà:

 Experiència com a soci/a actiu d’ESF o organitzacions afins
 Sensibilitat, formació i experiència en cooperació al desenvolupament i/o moviments socials
Requisits obligatoris del Programa de Garantia Juvenil:
1.
2.
3.
4.

Beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya
En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o
altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat
Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques
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CONDICIONS DE L’OFERTA
Lloc de treball: Seu d’ESF a Barcelona.
Dedicació: 40hores/setmana
Contracte de treball en pràctiques: 6 mesos a partir de l’inici del Programa de Garantia Juvenil 2017.
Incorporació: Immediata una vegada s’aprovi el conveni (novembre 2017)

REFERÈNCIES PER CONTACTES
Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions a
organitzacio@esf-cat.org, indicant la referència REF:17/SOC/COMUNICACIO

DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE CV: 30 de Octubre de 2017

Barcelona, 16 de octubre de 2017
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