CONVOCATÒRIA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ
OBJECTIU GENERAL: Elaborar i gestionar el pla de comunicació de l’entitat i vetllar pel seu
compliment. Executar 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) Dinamització i posicionament actiu d’ESF, de les seves activitats i campanyes a les
xarxes socials i mitjans de comunicació tradicionals. Identificació d’oportunitats
comunicatives i proposta de continguts i accions.
2) Suport proactiu en l’estratègia i el desplegament comunicatiu de les principals
plataformes i campanyes en què participa ESF.
3) Difusió dels projectes de cooperació als països del Sud i suport a les accions a tot el
territori, vinculant-les amb campanyes i amb accions de denúncia.
4) Coordinació de les campanyes institucionals i de captació de massa social.
Convocatòria de rodes de premsa i demes contactes amb mitjans de comunicació.
Difusió externa i interna dels actes organitzats per ESF.
5) Edició i coordinació dels continguts de les pàgines webs d’ESF. Coordinació de la
creació gràfica, cartells, fulletons, tríptics, etc. Gravació i edició d’àudio i vídeo.
6) Coordinació, formació i enfortiment de l’equip de voluntariat de comunicació, així com
de les persones voluntàries i alliberades als diferents grups de l’entitat.
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 i capacitat de resposta davant situacions d’emergència.

CONDICIONS DE L’OFERTA
Lloc de treball: Oficina Central d’ESF a Barcelona.
Dedicació: 35 hores/setmana (ampliable a 40).
Retribució: 21.334 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: COMUNICACIÓ. abans de l’13 de
febrer de 2022
Barcelona 3 de febrer de 2022

Enginyeria sense Fronteres C/ Mandoni 4, baixos. 08004 Barcelona Telf.: 9 3 302 27 53

