Tècnic/a especialista en Premsa i
Comunicació a l’Institut Català
Internacional per la Pau
Data límit de presentació: Divendres, 09 Novembre 2018
Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Funcions:
Funcions bàsiques: amb caràcter general, correspon a aquest lloc de treball donar suport a
l’àrea de premsa i comunicació de l’ICIP, que inclou les següents funcions:
Elaboració de continguts de comunicació interna i externa, en especial de notes de
premsa, continguts per al web de l’ICIP i per als butlletins informatius mensuals de la
institució.
Establir contactes amb els mitjans de comunicació per tal de difondre l’activitat de
l’ICIP i fer seguiment de la projecció mediàtica de la institució.
Assessorar i donar suport tècnic en matèria de la seva competència, tant a nivell
intern, com a nivell extern.
Fer seguiment de l’actualitat relacionada amb les temàtiques d’interès de l’ICIP.
Elaboració diària d’un recull de premsa de temes relacionats amb la construcció de la pau i
la resolució de conflictes per fer-ne difusió a través de les xarxes socials.
-

Elaboració de continguts per xarxes socials.

Redacció, correcció i traducció de textos, en diferents versions lingüístiques, pel web i
el butlletí mensual de l'ICIP.
Redacció, correcció i traducció de textos per la revista digital de l’ICIP Per la Pau/
Peace in Progress.
Participar en la representació de l’ICIP en les reunions que s’escaigui amb empreses o
institucions afins.
-

Preparació de material i documentació per a fer seguiment dels actes públics de l'ICIP

-

Participació als actes públics de l’ICIP i resums posteriors.

Participació en les diverses tasques vinculades als projectes de recerca en marxa i en
les de transferència de coneixements (Working Papers, Policy Papers).
I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Requisits:
Preferentment, personal amb un vincle preexistent de caràcter fix, funcionari o laboral, amb
l’administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ens i entitats del seu sector públic,
que compleixin els requisits següents:
Estar en possessió del títol universitari de grau superior o equivalent en Ciències de la
Comunicació o altres disciplines afins. Els/les aspirants d'Estats membres de la Unió
Europea hauran d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de
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conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria.
Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció
General de Política Lingüística, o l’equivalent.
-

Nivell alt d’anglès escrit i parlat.

No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre
Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/esa a
sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes,
l'accés a l'ocupació pública.
També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir amb el
requisit de l’apartat anterior, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en
aquesta convocatòria.
Es valorarà:
Bona redacció de textos en català, castellà i anglès.
Experiència anterior en departament de comunicació.
Coneixement del gestor de continguts Geco+.
Títol de màster i/o postgrau relacionat amb la temàtica de treball de l’ICIP
(relacions internacionals, anàlisi de conflictes, construcció de pau, polítiques
públiques...).
Coneixement d’altres llengües estrangeres.
Coneixement de programes d’edició de vídeo i retoc de fotografia.
Capacitat de treball en equip i habilitats comunicatives.
Desenvolupament de raonament crític
Desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge autònom.
Condicions de la plaça:
Lloc de treball: Tècnic/a especialista en Premsa i Comunicació

Grup: A1

Tipus de Jornada: 12,5 h/setmana

Retribució : 9882,56 euros bruts anuals

Unitat: Institut Català Internacional per la Pau

Localitat: Barcelona
Centre de treball: Tapineria, 10
Contracte laboral d’interinatge a temps parcial per substitució per la cobertura d’una
reducció de jornada del 33%
Informació requerida:

Presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta finalitza el dia 9 de novembre
de 2018.
Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden presentar la
documentació a l’Institut Català internacional per la Pau per correu electrònic a
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript
habilitat per veure-la., indicant a l’ assumpte el codi ICIP 4/2018 seguit del nom i cognoms.
Cal especificar, en el cos del correu electrònic, el NIF, el telèfon de contacte i l’adreça
electrònica.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del Currículum vitae i, si escau, el que genera l’ATRI.
L’òrgan seleccionador podrà sol·licitar al candidat documentació acreditativa dels aspectes
valorables, a l’entrevista o en qualsevol altre moment del procés. Els mèrits al·legats però
que no s’acreditin documentalment podran no tenir-se en compte a l'hora de fer la
corresponent valoració.

Procediment de selecció
1) Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del currículum per valorar aspectes
relacionats amb la titulació, la formació específica i general, la trajectòria professional i
l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball.
2) Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una
entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per
valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
3) Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova
pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits (coneixements, habilitats i
aptituds) per ocupar el lloc de treball.
En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la
formació i experiència laboral esmentades al currículum i que es valorin en el procés de
selecció. En el currículum cal fer constar, en tots els cursos, el nombre d’hores realitzades i
el vincle actual amb la Generalitat de Catalunya.

Atès el gran volum de sol•licituds presentades a les ofertes de l’Institut Català Internacional
per la Pau, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que
siguin entrevistades.
Organitza: Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

