
 

 

OFERTA LABORAL 
 

COPY 
 

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 Copy dins l’àrea de 

Creixement i Comunitat. 

Es responsabilitzarà de la redacció creativa inspiradora, que condueixi a l’acció de les 

persones que conformen la comunitat d’Òmnium, així com a establir les estratègies per 

a l’optimització dels continguts que es generin.  

 
Missió del lloc de treball 
Crear continguts, sintètics i clars, orientats al públic objectiu i adaptats en forma, to i 

ritme, així com a les regles de les diferents plataformes que s’utilitzen a l’entitat, amb 

l’objectiu de ser accessibles i generar l’acció concreta i desitjada en el conjunt de la 

comunitat.  

 
Requisits  

• Estudis: titulació universitària superior en l’àmbit de publicitat, màrqueting, 

periodisme i/o comunicació. Coneixements en el sector d’activitat de l’entitat, així 

com en tècniques d’experiència d’usuari. 

• Experiència: 3 desenvolupant tasques en aquesta posició.  

• Habituat/da a crear continguts per a diferents plataformes i posicionar-los per ser 

visualitzats (SEO). 

• Idiomes: català (expert), anglès, castellà. 

 
Principals funcions 

• Crear de manera sintètica i clara els textos que permetin arribar a públic objectiu. 

• Elaborar continguts que permetin portar a l’acció a les persones que conformen la 

comunitat Òmnium.. 

• Conèixer les novetats i tendències i adaptar-les a l’estratègia de l’Entitat. 

• Analitzar i interpretar els breafings. 

• Implementar i fer el seguiment i avaluació de les campanyes. 

 

Es valorarà 

• Experiència en comunicació política  

• Experiència en comunicació cultural i coneixement de les tendències comunicatives. 

• Experiència en la gestió d’eines tecnològiques CRM i plataformes de màrqueting. 

  



 

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 taula salarial 

• Data d’incorporació: immediata 
 

Les persones interessades envieu el CV i carta de motivació a: 

https://www.omnium.cat/ca/qui-som/treballa-amb-nosaltres/ abans del 11/04/2023. 

https://www.omnium.cat/ca/qui-som/treballa-amb-nosaltres/

