Treballa amb nosaltres! Cooperativa Barabara Educació
Lloc ofert: Tècnica en comunicació i gestió de xarxes socials
Descripció de l’oferta: Barabara Educació som una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim
de lucre, especialitzades en formació i acompanyament en desenvolupament competencial i
organitzacional. Busquem incorporar al nostre equip una persona que amb capacitat resolutiva
visió estratègica, capacitat de síntesi, anàlisi i interpretació de continguts per portar el pla de
comunicació i de gestió de xarxes de la cooperativa. Per aquest motiu ens agradaria comptar
amb una persona compromesa, amb ganes de participar en un projecte col·lectiu i amb il·lusió
per sumar-se al projecte.
Formació i coneixements desitjats:
•
•
•
•
•
•

Titulació universitària en ciències de la comunicació
Experiència en gabinets de comunicació: elaboració de material de premsa, contactes
amb mitjans, etc.
Domini d’editors web i coneixements de redacció aplicada en entorns digitals.
Coneixements de programes d’edició d’imatge i vídeo.
Domini oral i escrit del català i castellà.
Nivell elevat de redacció de textos en català.

Experiència: Experiència mínima de 2 anys en projectes i tasques similars.
Perfil professional: Barabara som un equip de treball en que confiem molt en les capacitats i
potencialitats de totes les persones de l’equip, treballem de forma molt horitzontal i buscant
sempre generar espais de treball col·lectiu. Busquem persones actives, amb iniciativa i
resolutives, amb una bona predisposició cap a l’aprenentatge i el treball en equip.
Tasques a desenvolupar:
•
•

•
•
•

Gestió de les xarxes socials aplicades a la comunicació corporativa.
Definició i implementació del pla de comunicació de la cooperativa.
o Definició canals i missatges
o Definició de públics
o Elaboració continguts comunicatius: notícies, web,...
Disseny i maquetació de documents: presentacions, fullets, pòsters, cartelleria, etc.
Elaboració de materials gràfics: infografies, gràfics, imatges, etc.
Disseny i maquetació de materials per web

Tipus de Contracte: Temporal
Jornada: 40h
Durada del contracte: 8 mesos amb possibilitat de continuïtat (novembre a juny)
Remuneració mensual bruta: aprox. 1.400€ bruts mensuals

Si t’interessa la proposta envia’ns el teu currículum i una breu
carta de motivació a info@barabaraeducacio.org.
Data límit: 18 de novembre 2020

Cooperativa d’iniciativa social, sense ànim de lucre
info@barabaraeducacio.org barabaraeducacio.org

