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oferta 

laboral 

Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), federació amb 15 anys 

d’història formada per 114 organitzacions no lucratives, necessita 

incorporar un/a tècnic/a de comunicació per cobrir una baixa 

laboral i de maternitat de setembre 2020 (incorporació el 31 

d’agost) a maig 2021. 

Perfil professional: 

- Llicenciatura en Periodisme, Polítiques o Sociologia 

- Formació/experiència en comunicació digital, xarxes socials  

- Vocació per la incidència pública 

Funcions del lloc de treball: 

- Suport a la incidència d’ECAS 

- Redacció i edició de textos vinculats a l’activitat de l’organització i 

l’actualitat social (web, butlletins, notes de premsa...) 

- Gestió del web (WordPress), actualització i millora 

- Gestió d’eines d’enviament massiu (MailChimp) 

- Coordinació de publicacions i materials gràfics, proveïdors 

- Community management (dinamització, avaluació...) 

- Relacions amb mitjans de comunicació (gestió de peticions, 

coordinació de l’atenció als periodistes, reculls de premsa)  

- Gestió del banc d’imatges 

- Comunicació interna (circulars) 

- Manteniment de la intranet d’ECAS (altes i baixes, incidències...)  

- Realització de fotografies i possibilitat de vídeos  

- Suport a l’organització i logística d’actes, reunions... 

- Suport comunicatiu quan s’escaigui als projectes en aliança en 

què intervé ECAS: Projecte Lliures, etc. 

Competències necessàries: 

- Bon nivell de català i de redacció, domini del castellà  

- Ús avançat d’eines de gestió i TIC (Office, WordPress, MailChimp, 

xarxes socials: Twitter, Facebook...) 

- Capacitat de gestió de la informació (cerca, sistematització, anàlisi, 

síntesi...) 

- Creativitat, iniciativa, flexibilitat, capacitat resolutiva 

- Habilitats relacionals per al treball en equip 

- Capacitat d’organització, planificació i gestió dels recursos  

Es valorarà: 

- Coneixement del tercer sector social 

- Coneixement del sector públic i les polítiques socials 

- Nocions de disseny gràfic, eines de maquetació i retoc d’imatge 

- Altres idiomes (preferentment anglès i francès) 

Condicions laborals: 

- Jornada parcial, 30h/setmanals 

- Retribució segons escala salarial de l’entitat 



 
- Contracte per substitució 

- Horari flexible i possibilitat de teletreball 

Presentació de candidatures: 

Enviar CV a jgusi@acciosocial.org fins el 24 de juliol a les 20h.   

mailto:jgusi@acciosocial.org

