OFERTA LABORAL

TÈCNIC/A PREMSA
Òmnium Cultural, entitat que treballa per a la promoció de la llengua i la cultura
catalanes, la cohesió social i la defensa dels drets nacionals de Catalunya, cerca una
persona per incorporar-la al seu equip professional, com a tècnic/a de premsa a l’àrea
comunicació.
Perfil
Persona planificada i organitzada, amb orientació estratègica, pensament conceptual i
compromís amb l’entitat, amb alta capacitat comunicativa, amb iniciativa i resolutiva
Requisits
- Estudis superiors periodisme.
- És important el coneixement dels mitjans de comunicació a nivell estatal.
- Coneixement dels mitjans de comunicació convencionals i no convencionals i de
les seves rutines de producció.
- Experiència en gestió de la comunicació amb públics interns i externs.
- Imprescindible disposar d’experiència dins d'un departament de premsa, i/o com
experiència professional dins d'un mitjà de comunicació.
Principals funcions:
- Elaboració dels materials adreçats als mitjans de comunicació: redacció de tots els
materials comunicatius necessaris en cada moment (convocatòries, notes de
premsa, dossier de premsa) i coordinació de les activitats relacionades amb els
mitjans (rodes de premsa, esmorzars i trobades amb periodistes, etc.).
- Seguiment de l'impacte generat a traves de la recopilació de les repercussions
aparegudes en mitjans, creació de base de dades de premsa local i altres mitjans
relacionats amb les temàtiques que treballa l’associació
- Elaboració dels materials de premsa necessaris i proposta de nous productes de
comunicació orientats a una millor difusió de l'activitat d’Òmnium.
- Atenció als mitjans de comunicació,.
- Buscar de forma proactiva espais per tenir presència per comunicar els missatges
per tal de millorar el posicionament de l’entitat.
- Gestió d'entrevistes i peticions dels diferents mitjans de comunicació i redacció de
propostes comunicatives al respecte.
- Suport en la concepció i coordinació d'actes i esdeveniment on hi hagi premsa.
- Coordinació amb la resta de les àrees de l’entitat.
Es valorarà:
- Coneixement de l’estructura sociopolítica i cultural del país.
- Experiència com a periodista convencional.
- Ser soci/a de l’entitat.
- Idiomes. Imprescindible un bon domini del català, castellà i anglès. Valorant-se el
coneixement d’altres llengües.

Condicions laborals
- Contracte laboral temporal de 6 mesos amb orientació a indefinit
- Jornada completa
- Sou segons la taula salarial de l’entitat
- Lloc de treball a Barcelona (disponibilitat per viatjar)
- Incorporació immediata
Les persones interessades han d’enviar el currículum i una breu carta de presentació
a http://bcnconsultores.com/seleccio_det.php?id=90 abans del 15 de setembre de
2019.

