
 

 

DETALL PLAÇA a COBRIR: TÈCNIC DE COMUNICACIÓ   

1. Contractació i altres condicions:  
Contracte interinitat de llarga durada amb jornada de 40h/set en horari partit de dilluns a divendres, fent 
jornada intensiva divendres. Opcions reals de continuïtat després de la interinitat. 

Ubicació principal: CIM ASPACE (Montjuïc) 
2. Data incorporació: immediata 
3. Salari: segons taules salarials de conveni col·lectiu vigent – SISCAT. 

 Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 

El/La Tècnic/a de Comunicació és el/la professional que en dependència directa de la Directora de Comunicació i 
Transparència, i Protecció de Dades, du a terme la creació, gestió de continguts de comunicació per a diferents canals 
tant de comunicació interna com externa, i donar suport general a totes les activitats del departament (visibilitat de 
l’entitat, campanyes, edició o creació de materials, etc). 

 
 Funcions: 

1. Gestionar la pàgina web a nivell de síntesi de continguts i publicacions 
2. Gestionar i dinamitzar les XXSS de l’entitat (creació de campanyes, coneixement de les diferents xarxes 

socials, etc.) 
3. Redactar continguts, publicacions, de comunicació externa i interna 
4. Planificar i calendaritzar continguts 
5. Traduir continguts: català, castellà, anglès 
6. Donar suport en les campanyes de comunicació 

 
 Perfil sol·licitat: 

 Formació reglada: Grau en Periodisme o Grau en Comunicació Audiovisual 
 Formació complementària imprescindible en Comunicació escrita/ tècniques de redacció. 
 Domini de les llengües català, castellà i anglès (Certificació CAE o Proficiency) 
 Es valorarà tenir coneixements en Marketing/Fundraising en l’àmbit social  
 Experiència en SEO - SEM 
 Sensibilitat pel sector social/sanitari 
 Experiència:  

 Experiència mínima en treball en departament o àrea de Comunicació d’almenys un any 

 Competències: 

 Capacitat per treballar en un equip interdisciplinari 
 Proactivitat,  capacitat resolutiva i creativitat 
 Habilitats relacionals i comunicatives 

 
 Procés de selecció i com sol·licitar  a la plaça: 

Els/les candidat/es interessats/des, envieu si us plau el vostre CV actualitzat a rrhhcv@aspace.cat indicant a l’assumpte 
“TÈC. COMUNICACIÓ”.  Teniu temps per enviar la vostra candidatura fins el proper 30/09/2022. 
Aquelles candidatures preseleccionades seran contactades en un màxim de 15 dies des de la data de tancament de 
recepció de Cvs. 
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