CONVOCATÒRIA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ
OBJECTIU GENERAL: Gestionar la Comunicació interna i externa, tant institucional com de
les activitats i diari de l’entitat, de les campanyes de sensibilització i incidència i dels
projectes sud
FUNCIONS A DESENVOLUPAR
1) Elaborar el pla de comunicació de l’entiat i vetllar pel seu compliment
2) Dinamització i presència d’ESF, de les seves activitats i campanyes a les xarxes
socials i mitjans de comunicació tradicionals
3) Edició i coordinació dels continguts de les pàgines webs d’ESF
4) Difusió externa i interna dels actes organitzats per ESF.
5) Convocatòria de rodes de premsa i demes contactes amb mitjans de comunicació.
6) Creació gràfica, cartells, fulletons, tríptics, etc.
7) Gravació i edició d’àudio i vídeo.
8) Coordinació de l’equip de voluntariat de comunicació
9) Coordinació de les campanyes de Nadal i Sant Jordi
10) Suport al Pla de captació de socis
11) Participació en l’estratègia comunicativa de les principals plataformes que formem
part (Aigua és vida, APE i Xse)
12) Formulació de subvencions per a l’àrea de comunicació

PERFIL DEMANAT


Formació i/o experiència en el àmbit de la Comunicació



Experiència en un lloc de treball similar a la plaça ofertada.



Coneixements i experiència en la gestió de xarxes socials



Coneixements i experiència en la gravació i muntatge de video



Experiència en l’edició de continguts o coordinació de publicacions, en paper i/o
digitals.



Coneixements de creació i gestió de pàgines web.



Alta capacitat per a treballar en equip.



Flexibilitat horària

CONDICIONS DE L’OFERTA
Lloc de treball: Oficina Central d’ESF a Barcelona.
Dedicació: 20 hores/setmana (ampliable). Retribució:12.082 euros bruts anuals.
Incorporació: Inmediata
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: TECCOMUNICACIÓ. Abans del 17 de
febrer de 2019
Barcelona 4 de febrer de 2019
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