Oferta laboral
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ DE LA FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA
La Fundació Catalunya Europa, entitat fundada per Pasqual Maragall, busca un nou o una nova
responsable de comunicació. La Fundació Catalunya Europa és una entitat privada sense ànim
de lucre que, seguint el llegat del seu fundador, té per objectiu central la consolidació del
projecte europeu a través de l’enfortiment de les ciutats i les regions com a actors polítics.
El o la responsable de comunicació de la Fundació Catalunya Europa es farà càrrec, entre altres
coses, de les següents tasques:
-

Contribuir a definir l’estratègia comunicativa de la FCE
Elaborar una estratègia de mitjans per a l’entitat
Generar continguts i actualitzar la pàgina web de la Fundació
Generar continguts i difondre la newsletter de l’entitat
Generar continguts i gestionar les xarxes socials de l’entitat (Twitter, Facebook,
Linkedin, Instagram)
Administrar el canal de YouTube de la FCE
Editar vídeos i produir material audiovisual bàsic
Acompanyar processos editorials de publicacions
Planificar campanyes SEO
Organitzar esdeveniments presencials i online (preparació de convocatòries,
enviaments i gestió d’inscripcions)
Cultivar el contacte amb periodistes i mitjans de comunicació

Per fer front a aquestes tasques i funcions, el candidat o la candidata tindrà:
-

Estudis de grau en ciències de la comunicació o en ciències socials
Es valoraran estudis de postgrau en comunicació i en ciències socials
Experiència d’un mínim de cinc anys en un lloc similar pel què fa a funcions i
responsabilitats
Bon coneixement del món comunicatiu
Cartera de contactes de mitjans de comunicació
Experiència en la redacció de continguts
Experiència en la redacció de notes de premsa
Experiència en la gestió de xarxes socials
Experiència en l’organització d’esdeveniments
Experiència en la producció de vídeos
Experiència en l’acompanyament de processos d’edició de publicacions
Experiència en SEO
Bons coneixements de l’anglès

El candidat/la candidata dependrà directament del director general de l’entitat. La incorporació
serà immediata i a jornada completa. La remuneració serà de 30 a 35.000€ bruts anuals, segons
experiència i vàlua del candidat/a.
S’admetran candidatures fins al dia 28 de gener (inclòs). Caldrà fer arribar un correu electrònic
amb el CV i una carta de motivació a info@catalunyaeuropa.net.

