
 

 

OFERTA LABORAL 
 

GESTOR/A DE SERVEIS CALL CENTER 
 
 

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 

dues persones per incorporar-les al seu equip professional, com a Gestors/es de 

serveis del Call Center. 

 

Missió del lloc de treball 

Emetre trucades a les persones que conformen la comunitat de l’entitat (socis/es, 

voluntaris/es, simpatitzants, compradors/es, donants...) amb l’objectiu de fer 

efectives les estratègies de captació de persones que enriqueixin aquesta 

comunitat. 

 

Perfil 

Cerquem persones polivalents, organitzades, dinàmiques, empàtiques, amb 
capacitat de comunicació i persuasió, i amb clara orientació al client/a. 
 
 
Requisits  
 
- Estudis: Ensenyaments secundaris i formació específica en atenció al client.  

- Experiència mínima de 3 anys en posició similar i/o atenció al client/a. 

- Coneixement informàtics a nivell usuari. 

- Imprescindible domini de la llengua catalana. 

 
Principals funcions 
 

● Emetre trucades de forma oportuna, assegurant la bona imatge i reputació 

de l’entitat. 

● Disposar i seguir els guions de comunicació i màrqueting (argumentaris) 

per tractar els diferents temes de responsabilitat de l’entitat. 

● Identificar les necessitats de les persones de la comunitat, aclarir 

informació, investigar els problemes i oferir solucions o alternatives. 



 

● Relacionar-se satisfactòriament amb els usuaris amb l’objectiu de 

disposar d’un millor coneixements dels mateixos i buscar estratègies de 

fidelització. 

● Captar les oportunitats que sorgeixin i gestionar-les oportunament amb el 

suport de les àrees implicades. 

● Crear relacions sostenibles i captar persones que nodreixin la comunitat. 

 
 

Es valorarà 

 

- Coneixements en CRM i/o Inventa. 

- Experiència en l’àmbit associatiu. 

 
 
Per què treballar a Òmnium Cultural? 

 

● Formaràs part de l’associació sense ànim de lucre cívic-cultural consolidada 
i en creixement més important als Països Catalans i a Europa. 

● Contribuiràs a l’excel·lència del projecte per fomentar la defensa dels drets i 
llibertats, la llengua, la cohesió social, l’educació i la cultura catalana i al 
compromís de l’Entitat amb la igualtat  i la sostenibilitat. 

● Oferim contractació temporal amb opció a indefinit, jornada completa,  sou 
segons la taula salarial de l’Entitat, lloc de treball a Barcelona i incorporació 
immediata. 

● Oferim un entorn dinàmic, on els reptes continus formen part de l’àmbit de 
treball de l’Entitat. 

 
 
Informació addicional. 
 
A Òmnium Cultural estem compromesos i compromeses amb el medi ambient i 
amb la igualtat d’oportunitats en el treball sense discriminar per raó ideològica, 
religió o creences, situació familiar, pertinença a una ètnia, raça o nació, origen 
nacional, sexe, edat, orientació o identitat sexual o de gènere. 
 
 

 

 

 

 

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/. 
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