
PROMOCIO INTERNA: SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: 

Servei/Projecte/Àrea: 

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte:

Duració del contracte:

Jornada Habitual:

Remuneració:

Centre de treball:

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:

REQUISITS:

Lloc de Residència habitual:

Titulació:

Formació específica:

Experiència (tipus i temps)

Carnet de conduir:

Vehicle:

IDIOMES:

OFIMÀTICA: 

Habilitats i competències:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V. 01/09/2022

posteriorment a la data indicada no s' admetran més CV per aquest procès de selecció

Aquesta oferta està condicionada a rebre l'atorgament de la subvenció de garantia juvenil de 2022-2023.

Requisits per poder participar a les ofertes de Garantia Juvenil:

-Ser menor de trenta anys.

-Estar inscrit/a a l’atur (DONO).

-No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud. 

-No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Funcions de l'Auxiliar de Comunicació i Captació de fons:

L'àrea de comunicació i captació de fons necessita suport general en la redacció de continguts, l’elaboració de 

material, xarxes socials, clipping, actualització BBDD premsa i suport puntual de comunicació en la logística 

d’actes propis de la fundació. 

La persona també donarà suport l’àrea en el procés de cerca de col·laboracions (anàlisi de mercat, segmentació, 

etc.) amb empreses i el procés de fidelització de les mateixes.    

Pla de Garantia Juvenil

6 mesos

38,5 hores setmanals (de dilluns a divendres)

1.039,60 euros bruts mensuals x 14 pagues

Avinguda de Roma, 157 2n pl

Barcelona o rodalies

Creació i gestió de continguts.

Capacitat d’anàlisi de mercat i anàlisi de competència.

Anàlisis de dades i presentació de resultats. 

Indiferent

indiferent

Català i castellà nivell alt (valorable altres idiomes)

Nivell alt

Comunicació, Periodisme, Publicitat i Màrqueting, Ciències de la 

informació i Estudis de Mercat o similar. 

Es valorarà coneixement en l’àmbit social i experiència en el 

tercer sector.

Planificació i organització, autonomia, actitud d’aprenentatge i millora contínua, flexibilitat, treball en equip, 

adaptabilitat i iniciativa.
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