
OFERTA DE TREBALL 
TÈCNIC/A EN L’ÀREA DE COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS

/ Presentació

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lle-
tres i en Ciències de Catalunya, és a dir, el col·legi dels i 
les docents i dels i les professionals de la cultura, és una 
corporació de dret públic. Des de la seva fundació l’any 
1899, vetlla pels interessos de la professió docent.

La història del Col·legi és la història d’un compromís amb 
l’educació, d’un compromís de servei en la defensa de 
l’interès general i d’un compromís amb el país, des de la 
defensa i promoció de la seva llengua, cultura i història.

/ Descripció del lloc de treball

L’equip humà de la nostra institució està format ac-
tualment per 6 persones i necessitem cobrir un lloc 
de treball de tècnic/tècnica en l’àrea de comunicació 
i publicacions.

FUNCIONS

Redacció, elaboració i correcció de contin-
guts de la Revista i de l’Agenda del Col·legi, 
les dues publicacions del Col·legi, així com els 
documents de difusió externa de la institució.

Implementació estratègica d’un pla de co-
municació per visibilitzar el Col·legi i la seva 
acció, així com per captar nova col·legiació i 
alumnat per a les activitats de formació.

Ideació i desenvolupament de campanyes 
de publicitat (promoció i difusió).

Realització del seguiment i anàlisi de les ac-
cions, l’anàlisi de les visites a la web i a d’al-
tres plataformes digitals.

Creació i seguiment dels continguts de la 
web amb el desenvolupament i manteni-
ment de la mateixa. 

Planificació estratègica de xarxes socials i 
promoció de la institució a través de la web 
i les xarxes. 

Elaboració de materials promocionals i ges-
tió de la imatge corporativa.

Redacció de notes de premsa i relació amb 
els mitjans.

REQUISITS

Graduat/da o llicenciat/da en filologia catalana i/o 
en l’àmbit de la comunicació.

Excel·lent nivell oral i escrit de la llengua catalana 
(nivell C2) i anglès (nivell C).

Experiència acreditada en aquest tipus de tasques 
(publicacions, comunicació, gestió de xarxes).

Iniciativa, flexibilitat i capacitat de treball en equip.

ES VALORARÀ

Estar col·legiat.

Coneixements i experiència en el món educatiu/cultural.

CONDICIONS

Jornada de 20-25 hores setmanals.

Incorporació: 1 de març de 2021.

Tipus de contracte: eventual de 12 mesos de dura-
da i, posteriorment, si s’escau, contracte indefinit.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu CV jun-
tament amb un escrit de presentació a junta@cdl.cat .

Termini de la presentació de candidatures: 1 de fe-
brer de 2021.

Només es contactarà amb les persones preselec-
cionades. Barcelona, 13 de gener de 2021


