OFERTA LABORAL

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING DIGITAL
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 de comunicació i
màrqueting digital.
Perfil
Persona creativa, proactiva, amb iniciativa i compromís. Ha de disposar de flexibilitat i
capacitat de gestió dels canvis, pensament analític i capacitat de comunicació efectiva.
Ha de tenir una clara orientació a resultats i capacitat de treball.
Requisits
- Titulació universitària superior preferentment en comunicació, ciències polítiques o
periodismes.
- Formació específica en comunicació política i institucional.
- Domini de programes de gestió per administrar les xxss com: Facebook Business
Manager, Tweetdeck, Hootsuite, Buffer, Metricool o plataformes de reporting
similars.
- Experiència demostrable en gestió de xarxes socials: Twitter, Instragram, Facebook,
Telegram i Youtube.
- Experiència en comunicació de crisi.
- Capacitat d’anàlisis de mètriques i resultats digitals.
Principals funcions:
La posició s’ubica a l’àrea de comunicació i màrqueting de l’Entitat essent les seves
principals funcions:
-

Donar suport i gestionar les campanyes en orgànic que s’impulsen des de l’Àrea
Digital.
Participar en la planificació de continguts dels perfils d’Òmnium i del portaveu de
l’Entitat.
Suggerir i implementar idees que millorin l'estratègia dels canals digitals.

Es valorarà:
- Experiència demostrable en campanyes digitals de pagament: optimització de
campanyes de pagament per Facebook i Google Ads (test i revisió del
pressupost)
- Coneixement i control de:
● Google Ads i Google Analytics
● Wordpress

Condicions laborals
- Contracte laboral eventual amb opció a indefinit
- Jornada completa
- Sou segons la taula salarial de l’entitat
- Lloc de treball a Barcelona
- Incorporació immediata
Les persones interessades han d’enviar el currículum i una breu carta de presentació
abans del 19 de novembre de 2020.

