
 
 

Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya 
CIF: G61685905 • Carrer Parlament, 30 • 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) 

Tel. 93 517 55 87 (horari d’atenció: feiners de 12 a 14h) • info@bestiari.cat 

Vilafranca del Penedès, a 1 d’octubre de 2017 

 

Oferta de feina: TÈCNIC EN MÈDIA I COMUNICACIÓ 

Es precisa persona per a posada en marxa de diferents projectes relacionats amb l’àmbit multimèdia i de 

comunicació per a la Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, amb centre de treball 

a Vilafranca del Penedès. 

S’ofereix contracte temporal de pràctiques a temps complet, amb una durada de 6 mesos. Horari i 

retribució a convenir. 

 

Activitats a dur a terme:  

Gestió d’agenda cultural, gestió de campanyes a les xarxes socials (Community Manager), edició de 

continguts i suports gràfics i visuals, posada en marxa i explotació de CMS, altres projectes a concretar. El 

lloc de treball depèn de forma directa de la Junta de Govern. 

 

Requisits dels candidats: 

Tenir entre 20 i 30 anys, ser una persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrit com 

a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

Formació: 

Títol universitari o de formació professional de grau mig o superior, preferiblement en algunes de les 

següents especialitats: Imatge i comunicació, Màrqueting i publicitat, Multimèdia i informàtica, Disseny i 

creació digitals, Comunicació i periodisme. 

Aptituds i coneixements: 

 Aptituds personals: habilitats comunicatives, autonomia, capacitat de treball en equip. 

 Idiomes: Català i Castellà, nivell C o equivalent.  

 Coneixements tècnics: 

o Aplicacions ofimàtiques (Microsoft Office) 

o Aplicacions de disseny (Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator...) 

o Edició de vídeo 

o CMS/Gestor de continguts Wordpress, nivell mig 

o Nocions bàsiques de HTML5 i CSS3 

o Xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube...), nivell avançat 

 Es valora qualsevol altra aptitud que pugui complementar les tasques encomanades. 

 Es valora participació i integració en organitzacions associatives, així com el coneixement de 

l’àmbit cultural del bestiari festiu. 

 Es valora disposar de vehicle propi. 

Interessats: 

Enviar currículum vitae a presidencia@bestiari.cat.  
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