
 

 
OFERTA LABORAL 

TÈCNIC/A FIDELITZACIÓ 
 

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, en l’àrea de Màrqueting i 
Comunicació. 
 
Perfil  
Persona amb capacitat analítica, capacitat comunicativa, treball col·laboratiu, capacitat 
per treballar sota pressió, flexibilitat per adaptar-se als canvis i presa de decisió, 
orientació al soci/a, amb alta orientació a resultats i actitud positiva i constructiva. 
Persona amb iniciativa i autònoma amb especial sensibilitat i interès per les causes 
socials, culturals i de país.  

Requisits: 
 

• Estudis superiors universitaris o formació professional de grau superior, 
preferiblement màrqueting, publicitat o similar. 

• Experiència en departament de fidelització, preferiblement en entitats no lucratives 
o sectors de serveis o consum. 

• Es valorarà positivament l’experiència en la gestió d’activitats i projectes simultanis 
així com en l’ús d’eines tecnològiques CRM i plataformes de màrqueting. 

 
Principals funcions: 
 

• Participar en l’elaboració i desenvolupament de l’estratègia i el pla de treball de l’àrea 
de màrqueting aportant propostes des de la seva visió, experiència i coneixements 
en la seva àrea de responsabilitat. 

• Definir les accions del pla de fidelització dirigit a persones sòcies i/o simpatitzants 
de l’entitat a través de diversos canals (on-line i off-line), amb l’objectiu d’incrementar 
el seu compromís, retenció i valor. 

• Participar en l’elaboració de les estratègies dirigides a minimitzar les baixes de socis 
i sòcies, recuperar-les i reactivar-les, així com maximitzar el valor de la col·laboració 
de socis i donants. 

• Gestionar la realització d’anàlisi i estudis de comportament i mercat per a la recerca 
d’oportunitats de desenvolupament i millora orientades a la implementació de 
propostes innovadores i de generació de valor dins el pla de fidelització. 

• Proporcionar recolzament en el seguiment i organització de l’atenció a socis i sòcies 
a través de diferents canals, per oferir informació actualitzada i personalitzada en 
temps i forma, atenent a les demandes de socis i sòcies i potencials, amb l’objectiu 
que se sentin informats i atesos en tot moment. 

• Realitzar l’avaluació i seguiment de les activitats i projectes, elaborant i reportant 
informes de resultat i indicadors, amb la finalitat d’aplicar mesures correctores si 
escau així com de proporcionar el seguiment de la seva activitat, impacte i retorn. 

• Realitzar propostes de millora i innovació en accions, processos i eines per contribuir 
a la millora dels indicadors d’acompliment associats a la funció de fidelització com la 
taxa de retenció, l’aportació mitja anual i el valor per l’entitat. 

• Assessorar i donar suport tècnic a altres àrees en l’àmbit de la fidelització. 



 

• Gestionar la relació amb proveïdores externs de serveis necessaris i que li siguin 
assignats. 
 

 
Es valorarà: 
 
• Experiència en el desenvolupament, implementació i supervisió activitats orientades 

a la fidelització de socis/es en entitats del tercer sector.  
• Experiència i implicació en l’àmbit associatiu català. 
• Ser soci/a de l’entitat 
 
Condicions laborals 
• Contracte eventual amb opció a indefinit 
• Jornada completa 
• Sou segons la taula salarial de l’entitat 
• Incorporació immediata 
• Lloc de treball, seu nacional 
 

Les persones interessades han d’enviar el currículum i una breu carta de presentació a 

https://www.omnium.cat/ca/qui-som/treballa-amb-nosaltres/ abans del 18 de Juny de 

2021. 
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