
 

 

OFERTA LABORAL 
 

GESTOR/A DE XARXES SOCIALS 
 
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 gestor/a de 

xarxes socials (social media manager). 

 
Perfil  
Persona creativa, àgil, curiosa i perspicaç. Habilitats comunicatives, ha de 

disposar d’una visió estratègica, pensament analític, capacitat d’investigar. Alta 

capacitat organitzativa, orientació a resultats i capacitat de treball en equip i 

col·laboratiu. 

 
Requisits  
- Titulació universitària superior preferentment en comunicació, ciències 

polítiques o periodisme.  

- 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, Linkedin i Youtube. 

- Experiència en comunicació de crisi. 

- Capacitat d’anàlisis de mètriques i resultats digitals. 

 
Principals funcions: 
En dependència de l’àrea de comunicació de l’entitat, la persona que ocupi la 

posició s’encarregarà de coordinar i gestionar l’equip de xarxes, tant a nivell 

operatiu com a nivell estratègic, essent les seves principals funcions: 

- Determinar els objectius i estratègies de la comunicació digital 

- Assegurar el compliment del pla de comunicació digital. 

- Analitzar les dades resultant i obtenir els diferents coneixements per a millorar 

la comunicació amb les persones destinatàries. 

- Definir el calendari de publicacions i col·laborar en la creació de contingut. 

- Assegurar una presencia activa a les xarxes tenint cura de la imatge de 

l’entitat. 



 

- Seleccionar els continguts de l’entorn que aportin valor a les persones 

seguidores i a l’entitat. 

- Gestionar la comunicació de crisis. 

- Gestionar de manera operativa les xarxes de l’entitat, juntament amb l’equip. 
- Respondre als comentaris i missatges, elaborar continguts i determinar la 

millor estratègia segons els projectes. 
- Coordinar l’equip de tècnics de comunicació digital (community manager). 

 
 

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 a través del portal web https://www.omnium.cat/ca/qui-som/treballa-

amb-nosaltres/, abans del 8 de desembre de 2021. 
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