
Benvolguts, benvolgudes, 
 

L’Assemblea Nacional Catalana necessita incorporar tres persones a l’equip tècnic 
professional per donar suport a tasques de les comissions de Comunicació i 
d’Incidència Social. 
  
Oferta laboral:  Tècnic de premsa i comunicació 
 

Perfil: 
-      Persona polivalent. 
-      Coneixement del moviment associatiu. 
-      Capacitat organitzativa, de planificació i dots comunicatives. 
-      Capacitat de treball en equip. 
  
Funcions: 
-      Elaborar convocatòries i notes de premsa. 
-      Gestionar correu premsa i contacte amb mitjans. 
-      Suport en l’elaboració de continguts (diari, xarxes socials, etc.) 
-      Preparar dossiers i logística en rodes de premsa i actes destacats. 
-      Contactar amb el territori per actes importants. 
-      Acompanyar càrrecs orgànics a entrevistes/actes principals amb atenció a  
mitjans. 
-      Atendre les peticions d’informació dels periodistes. 
-      Potenciar la presència de l’ANC i les seves campanyes als mitjans de 
comunicació. 
-      Cliping de l’impacte als mitjans de comunicació. 
-      Suport en l’elaboració de rodes de premsa i dels espais de comunicació dels 
grans esdeveniments. 
  
Requisits: 
-      Estudis superiors, preferentment de Periodisme. 
-      Experiència en treball amb voluntaris. 
-      Domini de les llengües catalana i castellana escrites i parlades. 
-      Domini de les eines ofimàtiques i on-line bàsiques (processador de text, full de 
càlcul, gestor de correu electrònic, gestor de continguts web, etc.) 
-      Permís de conduir B1, vehicle propi i disponibilitat per desplaçar-se. 
-      Flexibilitat horària. 
  
Es valorarà: 
-      Experiència en comunicació a entitats i organitzacions. 
-      Es valorarà estudis en Comunicació Audiovisual, Publicitat. 
-      Coneixement de disseny i programes informàtics. 
-      Que sigui soci de l'ANC o entitats afins. 
  
Condicions: 
-   Jornada de 40h setmanals. 
-      Sou de tècnic, segons escala salarial de l’entitat. 
-      Lloc de treball a Barcelona i, puntualment, desplaçament a altres indrets de 
Catalunya. 
-      Incorporació immediata. 



  
Oferta laboral:  Creació de continguts 

 
Perfil: 
-      Persona creativa. 
-      Agilitat de redacció i adaptació del discurs a cada canal. 
-      Capacitat de síntesi. 
-      Coneixement de les dinàmiques dels mitjans de comunicació. 
-      Coneixement del moviment associatiu i especialment de l’entitat. 
  
Funcions: 
-      Concretar i detallar línies discursives decidides anteriorment a l’entitat. 
-      Ajudar a preparar entrevistes, respostes complexes, preparar continguts i titulars 
a donar, ajudar a preparar rodes de premsa. 
-      Promoure entrevistes i fer el seguiment de què ha funcionat: impactes i millores. 
-      Elaboració de textos i continguts que requereixen a l’entitat en els diversos 
formats (correus, diari, díptics, textos web). 
-      Respondre peticions concretes de les comissions. 
  
Requisits 

-      Estudis superiors, preferentment de Periodisme, Humanitats. 
-      Experiència demostrada en redacció de textos en diferents formats (enviar 
exemples de textos escrits en els diferents formats). 
-      Experiència en continguts de xarxes socials. 
-      Experiència en treball amb voluntaris. 
-      Domini de les llengües catalana i castellana escrites i parlades. 
-      Domini de les eines ofimàtiques i on-line bàsiques (processador de text, full de 
càlcul, gestor de correu electrònic, gestor de continguts web, etc.) 
-      Permís de conduir B1, vehicle propi i disponibilitat per desplaçar-se. 
-      Flexibilitat horària. 
  
Es valorarà 

-      Experiència en treball en equips de premsa, redaccions i/o agències de publicitat. 
-      Es valorarà estudis en Comunicació Audiovisual, Publicitat. 
-      Coneixement de disseny i programes informàtics. 
-      Que sigui soci de l'ANC o entitats afins. 
  
Condicions laborals 

-      Jornada de 40h setmanals. 
-      Sou de tècnic, segons escala salarial de l’entitat. 
-      Lloc de treball a Barcelona i puntualment desplaçaments a altres indrets de 
Catalunya. 
-      Incorporació immediata. 
  
  
 
 
 
 
 



Oferta laboral : Tècnic de suport a Incidència Social 
 

Funcions: 
- Desenvolupar les accions de la campanya On tot comença. 
- Executar les accions i fer-ne el seguiment/impacte. 
- Estudi de campanyes específiques a sectors susceptibles de canvi de vot. 
- Atendre les peticions de les Assemblees Territorials en aquest eix. 
- Tenir clar les prioritats territorials que tenim (zones metropolitanes) i desenvolupar 
accions en aquelles zones prioritàries. 
- Gestionar l'oferta i la demanda del catàleg de serveis que ofereixen les Assemblees 
Sectorials. 
- Seguiment del suport a entitats i iniciatives que apostin per fer canvis que suposen 
millores socials. 
  
Perfil: 
- Coneixement del moviment associatiu. 
- Capacitat organitzativa. 
- Treball en equip. 
- Facilitat de tractar amb gent. 
- Coneixement del territori. 
  
Requisits 

- Experiència en desenvolupament de projectes de caire social. 
- Estudis superiors, preferentment en l'àmbit de les humanitats o les ciències socials. 
- Experiència en treball amb voluntaris. 
- Domini de les llengües catalana i castellana escrites i parlades. 
- Domini de les eines ofimàtiques i on-line bàsiques (processador de text, full de 
càlcul, gestor de correu electrònic, gestor de continguts web, etc.) 
- Permís de conduir B1, vehicle propi i disponibilitat per desplaçar-se. 
- Flexibilitat horària. 
  
Es valorarà 

- Experiència en l'execució de campanyes sociopolítiques. 
- Experiència en l'àmbit associatiu català. 
- Que sigui soci de l'ANC o entitats afins. 
  
Condicions laborals 

- Jornada de 40h setmanals. 
- Sou de tècnic de projectes, segons l’escala salarial de l’entitat. 
- Lloc de treball a Barcelona i, puntualment, desplaçament a altres indrets de 
Catalunya. 
- Incorporació immediata. 
  
Els currículums es poden enviar fins el 4 de juny al 
correu administracio@assemblea.cat indicant per quin dels tres llocs opteu. 
  

Salutacions, 
Comunicació interna ANC 

 

mailto:administracio@assemblea.cat

