Busquem una persona
programadora web per OPEV
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Data límit de presentació: Divendres, 18 Mai 2018

LOT 2: Millorar l’estructura i distribució del
contingut del portal web de OPEV
(www.opev.org), crear la versió en àrab del
portal i produir un manual de directrius i
recomanacions sobre com actualitzar
correctament el web www.opev.org...

Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Data límit de presentació: Divendres, 18
Mai 2018

Referència de la plaça: SALAM: LOT 2
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Funcions:

Organitza: NOVACT

LOT 2: Millorar l’estructura i distribució del contingut del portal web de OPEV (www.opev.org),
crear la versió en àrab del portal i produir un manual de directrius i recomanacions sobre com
actualitzar correctament el web www.opev.org

Programar el portal web OPEV perquè pugui haver-hi una versió en àrab

Mes informació:
Més informació

Publicació de tot el contingut actualment disponible al portal web en la versió àrab
Fer una proposta per a la distribució dels continguts del portal web de manera més
eficient i adaptada a les necessitats de OPEV. Aquesta proposta també ha de
contenir recomanacions d’estil en relació amb el web actual.
Elaboració d’un manual sobre com actualitzar el portal web
Elaboració d ᤀ甀渀 manual d ᤀ攀猀琀椀氀 (o guia d ᤀ攀猀琀椀氀⤀ que proporcioni estàndards per al
disseny i la redacció d ᤀ愀爀琀椀挀氀攀猀 del portal web. Aquest manual ha de proporcionar
una guia per als aspectes visuals i tècnics del portal web
Proporcionar una formació sobre com actualitzar el portal web per als membres de
l’equip OPEV per Skype

Requisits:
Possessió d’una formació mínima de 2 anys o més en el camp de la comunicació
multimèdia o programació informàtica i tenir com a mínim 3 anys d’experiència
professional; En cas de no posseir formació reglada, el comitè de selecció
considerarà la sol·licitud sobre la base d’una experiència rellevant comprovada de
més de 5 anys.
Dominar WordPress
Posseir el programari adequat per a realitzar el servei tècnic.

Condicions de la plaça:
CV detallat actualitzat;
Còpies d’almenys tres treballs realitzats.

Referències certificades;
Oferta financera;
Calendari estimat per a l’execució de la missió
Proposta de carpetes (folders) per OPEV
Proposta de plantilla del portal web OPEV (www.opev.org)

Organitza: NOVACT
Mes informació:
Més informació

