
 

 

 
Barcelona 05/09/2019 

Busquem tècnic/a de comunicació 

Referència “tècnic/a de comunicació” 

A la Fundació Jaume Bofill (www.fbofill.cat) impulsem els reptes de l’educació a Catalunya 

amb recerca, prospectiva, debats, programes i innovació. Treballem des de la independència, 

la cooperació, el compromís i el rigor amb una extensa xarxa de professionals i 

col·laboradors que com nosaltres pensen que el coneixement crític pot contribuir a 

transformar la societat i oferir una educació de qualitat per a tothom. 

Àrea on s'inscriu el lloc de feina 

La Fundació Jaume Bofill busca un/a tècnic/a de comunicació. El seu repte consisteix en 

adaptar els diferents missatges i continguts de la fundació, en formats que permetin 

una comprensió ràpida, clara i trencadora per un públic desconeixedor de la nostra 

tasca (seguint la línia comunicativa marcada per la direcció del departament).  

 

Per assolir aquest repte haurà de liderar la nova política de vídeos de la fundació en 

cadascun dels canals habilitats, així com adaptar-los a altres formats (infogràfics, àudio i 

documentals) necessaris per assolir els objectius del departament. 

 

Haurà de liderar i gestionar les diferents xarxes socials de l’entitat (Facebook, Instagram i blog 

corporatiu), així com impulsar l’obertura de nous canals de comunicació destinats a la captació i 

fidelització d’usuaris. 

L’actualització de la pàgina web, i el suport en altres projectes del departament també formaran part 

de les seves responsabilitats. 

 

 

Treballarà de manera autònoma sota la direcció del Director de comunicació, col·laborant 

amb altres membres de l'àrea i departaments. 

 

Perfil i competències 

 Preferentment Llicenciatura en publicitat i relacions públiques o màrqueting; 

es valorarà formació addicional en comunicació, creativitat i disseny gràfic. 

 Idiomes: català i castellà. 

 

http://www.fbofill.cat/


 

 Interès en la millora de l'educació i la reducció de les desigualtats educatives. 

 Bones habilitats de síntesi alhora de crear i adaptar missatges i continguts corporatius. 

 Alt nivell de creativitat i capacitat d’adaptar un mateix missatge als diferents 

canals i targets als que ens dirigim. 

 Experiència en creació de vídeos per les xarxes socials (no és necessària 

formació professional) però si capacitat de gestió i lideratge d’equips externs. 

 Altes competències comunicatives i interpersonals. 

 Bon nivell de redacció en ambdós idiomes mencionats. 

 Coneixement en gestió de xarxes socials, així com de les eines que s’utilitzen (analítics, 

ads...). 

 Nocions de disseny gràfic per poder gestionar als proveïdors externs i en ocasions 

modificar algun aspecte de les creativitats. 

 Alt nivell d’iniciativa i autonomia. Haurà de definir l’estratègia dels seus reptes i 

conduir-la a l’objectiu marcat pel departament. 

 Capacitat de treballar simultàniament en diferents projectes i desenvolupant tasques 

diferents. 

 Es valorarà experiència en entitats i posicions similars, així com la proximitat 

en entitats afins a la nostra. 

 

Responsabilitats 

 Serà el responsable de la gestió i control de les xarxes socials de la fundació 

(Facebook, instagram i blog), així com d’altres canals de comunicació oberts com 

el WhatsApp. 

També haurà de participar activament en l’actualització i gestió dels continguts 

web. 

 Liderarà i executarà la nova política de vídeos de la fundació. 

 Haurà de crear una capa comunicativa disruptiva, impactant i visual d’aquells 

continguts, missatges i publicacions definits en l’estratègia del departament. 

 Implementarà estratègies de captació i fidelització en els canals descrits. 

 Participarà activament en la creació de la memòria corporativa. 

 Col· laborarà amb els diferents proveïdors externs en el disseny, organització 

d’actes i altres tasques pròpies del departament. 

 Realitzarà informes de resultats i mètriques de medició periòdicament. 

 

Oferim 

 

 Ser membre de l’equip d’una institució capdavantera en la recerca, el debat i la 

innovació educativa, implicant-se en la mobilització reflexiva, les xarxes de 

professionals i la utilitat de coneixement. 

 Incorporació immediata. 

 Jornada laboral de 40 hores. 

 Retribució en funció de l’experiència i vàlua aportada. 

 

Altres 

 Si us plau envieu el CV a :  selecciocomunicacio@fbofill.cat 

 Us garantim la confidencialitat del procés de selecció. 

 Data límit per a la recepció de sol·licituds: 20/09/2019 
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