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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 Director/a de Comunicació.  

Es responsabilitzarà de portar a terme l’estratègia comunicativa, conduir la comunicació 
corporativa així com la relació amb els mitjans, formarà part del comitè de direcció i 
dirigirà l’equip professional de l’àrea de comunicació.  

 
Missió del lloc de treball 
Liderar i coordinar l’estratègia comunicativa de manera efectiva i coherent, garantint les 
relacions internes i externes, amb la finalitat de protegir la reputació de l’entitat. Dirigir i 
liderar de forma col·laborativa els nous reptes i tendències que sorgeixen en el món 
comunicatiu, amb una visió estratègica, moderna i innovadora. 

 
Requisits  
 Estudis: titulació de grau en l’àmbit de la comunicació (periodisme, relacions 

internacionals, publicitat, relacions públiques, comunicació audiovisual...). Amb 
estudis de postgraus específics en l’àmbit de comunicació digital, comunicació 
corporativa, comunicació política. 

 Experiència: D’entre 5 i 10 anys en departaments de comunicació i d’entre 3 i 5 anys 
desenvolupant tasques directives per empreses o entitats.  

 Habituat/da a l’ús de les eines de comunicació digitals i relació amb mitjans. 

 Idiomes: català, anglès, castellà 

 
Principals funcions 
 Definir i desenvolupar l’estratègia comunicativa tenint en compte el context, els nous 

reptes i les tendències. 

 Assessorar a les diferents àrees i estaments de l’entitat en la implementació dels 
plans de comunicació i les campanyes, així com en la generació de contingut. 

 Estudi i anàlisi de la imatge interna i externa de l’entitat per tal d’implementar noves 
estratègies de comunicació que reforcin el prestigi, a través del desenvolupament 
de campanyes i el llançament de nous projectes. 

 Generar aliances que contribueixin a la promoció i posicionament de l’entitat i 
incrementin l’interès de la comunitat. 

 Fomentar el desenvolupament i l’autonomia de l’equip i treballar per l’anticipació i 
reacció en les situacions crítiques que es puguin produir. 



 

 
Es valorarà 
 Experiència en comunicació política  

 Experiència en comunicació cultural i coneixement de les tendències comunicatives. 
 Experiència en comunicació internacional. 
 Experiència en comunicació reactiva i contextos de crisi. 

 
Treballar a Òmnium Cultural és 
 Formar part d’una de les associacions sense ànim de lucre cívic-cultural més 

destacades dels Països Catalans i d’Europa. 
 Treballar per projectes que reforcin els principals eixos de l’entitat, com són la 

llengua, la cohesió social, la cultura i la defensa dels drets civils i polítics. 
 Formar part d’un entorn jove i dinàmic, on els reptes continus formen part de l’àmbit 

de treball de l’entitat. 
 Participar d’una entitat compromesa amb la sostenibilitat i la igualtat d’oportunitats 

en el treball, sense discriminació per raó de gènere, religió o procedència. 
 
 
Oferim 
 Contractació indefinida a jornada completa 
 Treball presencial flexible amb possibilitat de teletreball 
 Salari segons vàlua 
 Data d’incorporació: maig 2023 
 

Les persones interessades envieu el CV i carta de motivació al següent correu: 
seleccioexterna@tandemsocial.coop abans del divendres 24/03/2023. 


