
    

    

OFERTA LABORAL 

 
Tècnic de l’Àrea de projectes i comunicació de la Federació d’Ateneus 
de Catalunya 

 
 

Associació: Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) 
Coordinació i prestació de serveis de les entitats federades. En l’actualitzat 175 
entitats d’arreu de Catalunya. 

 
Oferta: Es busca una persona per ser el/la tècnic/a de l’àrea de projectes i 

comunicació de la Federació d’Ateneus de Catalunya.  
 

Perfil dels candidats/es: 
 Llicenciat/da en comunicació audiovisual 
 Dinamitzador Sociocultural, gestor cultural o equivalent. 

 

Funcions: 
 Tècnic de projectes de la Federació. Coordinar i desenvolupar alguns 

projectes (Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya – XTAC, Cicle de 
cultura popular als ateneus, Dinamització cultural, etc). 

 Tècnic de comunicació de la Federació. En especial de la Xarxa de 

Teatres d’Ateneus de Catalunya – XTAC. 
 Gestionar i coordinar la identitat corporativa, responsable del web i 

xarxes social de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya – XTAC. 
 Coordinació de continguts i edició de les publicacions de la Xarxa de 

Teatres d’Ateneus de Catalunya – XTAC: butlletins digitals, etc. 

 Vetllar pel contacte i la relació amb mitjans de comunicació i altres 
agents. 

 Actualització de l’agenda i del servei d’anuncis de les pantalles de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya. 

 Realitzar continguts pel canal de Youtube de la Federació d’Ateneus de 

Catalunya. 
 Elaboració de la memòria anual de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de 

Catalunya – XTAC. 
 Elaboració de dissenys i maquetació de material publicitari dels 

projectes. 

 
Coneixements: 

 Nivell C1 de català 
 Domini de Wordpress 
 Domini de Photoshop 

 Domini  de inDesign 



    

    

 Domini de Pack Office 

 Estratègia en Social Media 
 

Es valorarà: 

 Experiència en gestió i coordinació de projectes. 
 Experiència en la gestió de campanyes de comunicació. 

 Coneixement i implicació en el sector associatiu cultural o social. 
 Coneixements bàsics de Community Management. 
 Coneixements en disseny gràfic. 

 Perspectiva de gènere en els continguts. 
 

Aptituds: 
 Capacitat de treball en equip. 

 Responsabilitat i capacitat organitzativa. 

 Capacitat creativa i innovadora. 

 Actitud prepositiva. 

 Implicació en el projecte de l’entitat. 

Qualitats de la feina: 
 Enfocament compartit dels projectes i autonomia en l’organització de la 

feina. 
 Treball en equip. 

 Treball en el sector associatiu sociocultural. 
 

Condicions laborals: 

 Jornada presencial de 40 hores setmanals, de dilluns a divendres 
 Sou: 20.000€ bruts (14 pagues) 

 Contracte indefinit 
 Incorporació immediata (previsió mitjans de setembre) 
 Lloc de treball: Barcelona 

 
Interessats/des: 

 Enviar CV a: ateneus@ateneus.cat indicant a l’assumpte “tècnic de 
projectes i comunicació”.  

 El termini de presentació de candidatures finalitzarà el 15 de setembre 
de 2020 
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