
 
 

 
 

 

TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ D’ACTIVITATS SOCIALS 
 
La Fundació Wassu cerca una persona que tingui sensibilitat per les problemàtiques 
socioculturals i qüestions de gènere. 
 
Funcions principals: 
 

• Gestió de la pàgina web de l’entitat 

• Dinamització de Xarxes Social de l’entitat i creació de contingut 

• Creació de material corporatiu 

• Creació de notes i dossiers de premsa 

• Resposta a sol·licituds d’informació 

• Comunicació i coordinació amb xarxes externes a las que pertany l’entitat (nacionals i 
internacionals) 

• Redacció de models de cartes dirigides a responsables de polítiques publiques i/o insti-
tucions 

• Redacció i selecció de contingut de Memòries Anuals 

• Edició/revisió d’articles, informes i material enviat periòdicament 

• Redacció de material de l’entitat (guies i tríptics) 

• Implementació de les activitats de difusió estipulades en els projectes 

• Redacció de documents per presentar-se a premis 

• Suport en la producció i organització d’esdeveniments anuals (conferències) 

• Cerca de contactes i actualització de la “mailing list” de l’entitat.  
 
Requisits 
 
Formació: 

 

• Titulació superior vinculada a les Ciències de la Comunicació: Periodisme, Comunicació 
Audiovisual, Comunicació de les Organitzacions, Publicitat i Relacions Públiques 

• Coneixements d’usuari avançat en programes ofimàtics d’ús general (Excel, Accés, 
Powerpoint, Publisher i Word). 

• Coneixement intermedi o bàsic d’Adobe (Acrobat DC, Spark, Photoshop, InDesing, Premiere 
Rush), HTML, CSS+ i de programes online de maquetació, disseny i infografies (Canva 
Piktochart).  

• Informàtica i noves tecnologies aplicades a la comunicació.  

• Experiència de publicació en Internet (web, xarxes socials). 
 
 

Coneixement d’idiomes: 
 

• Coneixements de català equivalents al certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la 
Generalitat de Catalunya [C1 del Marc Europeu Comú de Referència] o equivalent. 

• Anglès: nivell B2 del MECR. 
 
Genèrics: 
 

• Edat: menor de 30 anys. 



 
 
• Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior 

o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els 
habilitin per a l'exercici professional. 

• Estar empadronat/da a qualsevol municipi de Catalunya. 

• Tenir nacionalitat espanyola, o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord 
sobre l'espai Econòmic Europeu o de Suïssa i trobar-se a Espanya en exercici de la lliure 
circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització 
per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar. 

• Estar inscrit/a com a Demandants d'Ocupació No Ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocu-
pació de Catalunya (per fer-ho, cal anar a l’oficina del SOC més propera al vostre domicili 
d’empadronament). 

• Ser beneficiari/ària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (per registrar-se, cal anar a 
l’oficina del SOC més propera al vostre domicili d’empadronament i/o a les Oficines Joves). 

• Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques. 

• No haver participat al Programa de la Convocatòria dels exercicis 2018 I 2019. 

• Acreditar no haver rebut accions educatives ni formatives en el dia natural anterior a la data 
de presentació de la sol·licitud al Programa de Garantia Juvenil. 

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

 
Competències personals: 
 

• Capacitat d’organització, de planificació i facilitat per treballar en equip  

• Creativitat, iniciativa i innovació 

• Capacitat de recerca d’informació, d’anàlisi, d’estructuració, de priorització i d’organització 
de la mateixa. 

• Capacitat de comunicació escrita i oral 

• Orientació al client 
 
Mèrits que també es valoraran: 
 

• L’experiència professional i el coneixement en tècniques de màrqueting en entorns 
d’educació superior. 

• El coneixement d’altres llengües.  
 

Dedicació i Retribució: 
 

• Contracte laboral  en pràctiques de 6 mesos cofinançat pel Fons Social Europeu. 

• Jornada completa (40 hores setmanals) 

• Retribució: 15.480 € bruts anuals 

• Lloc de treball: Campus de la UAB  
 
 
La contractació estarà supeditada a la concessió de la subvenció del Programa de 
Garantia Juvenil 2020. 
 

 
Sol·licituds: 
Les sol·licituds s’han d’enviar abans del dia 20 de novembre de 2020, adjuntant un Currículum 
Vitae en format PDF a l’adreça seleccio@fundaciouab.cat, especificant la referència: Tècnic/a 
de Promoció FWASSU PGJ. 
 

 
 

 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/
mailto:seleccio@fundaciouab.cat

