
 
 

 
 
 

 

Som una consultora especialitzada en l’anàlisi de dades i el disseny d’estratègies de màrqueting 
per al desenvolupament d’audiències en el sector cultural. Ajudem grans organitzacions culturals 
a captar i fidelitzar els seus públics amb tecnologia pròpia i una metodologia innovadora.  

 

Busquem un/a especialista en màrqueting digital per incorporar al nostre equip de 
consultors/es i analistes. Busquem una persona amb gran autonomia de treball i ganes 
d’aportar la seva experiència i creativitat al desenvolupament de l'empresa. 
 
 

Requisits 

• Experiència laboral mínima de 2 anys com a Digital Marketing Manager o similar  
• Experiència demostrable en l'elaboració d'estratègies segmentades i multicanal 
• Experiència en l’ús d’eines de Google Marketing Platform (Analytics, Tag Manager, Ads, Data Studio, 

Optimize, Search Console)  
• Experiència en l’ús d’eines de l’entorn FB Business Manager (Ads, Insights, Analytics…) 
• Experiència en anàlisi de dades i seguiment de KPIs per a la optimització i avaluació d’accions i 

campanyes 
• Coneixements bàsics de SEO 

 

Funcions 

• Disseny d’estratègies de màrqueting digital per a organitzacions culturals: 
o Definició d’objectius, pressupost i indicadors d’avaluació 
o Definició buyer personas 
o Disseny d’accions i campanyes segmentades multicanal (web, xarxes, ads, email...)    

• Implementació i optimització de campanyes: 
o Google Ads (Search Ads i Display & Video) 
o Social Ads (Facebook/Instagram, Twitter...) 
o E-mail màrqueting (Mailchimp, Active Campaign...) 

 

Es valorarà 

• Coneixement avançat en Google Analytics i Google Tag Manager 
• Coneixement i experiència en estratègies d’inbound màrqueting 
• Coneixement i experiència en estratègies i eines d’automatització de màrqueting 
• Coneixement de llenguatges HTML i JavaScript 
• Experiència en l’elaboració d’informes i utilització d’eines de Business Intelligence 

 

Oferim 

• Contracte indefinit 
• Incorporació immediata 
• Suport econòmic i conciliació horària per a la formació professional 
• Treball a distància, horari flexible i facilitats de conciliació 
• Participació en un projecte innovador i en creixement 

 

Retribució 

• Salari competitiu en funció del perfil i experiència 
 

Podeu enviar-nos les vostres propostes fins el 10/03/2021 a info@teknecultura.com 
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