
OFERTA DE FEINA PER TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ I MARKETING

A Oikocredit Catalunya cerquem una persona per cobrir les tasques de comunicació i 
marketing durant una baixa de paternitat de dos mesos. Oikocredit Catalunya som una de 
les associacions de suport i representació que Oikocredit Internacional té arreu d’Europa i 
Amèrica del Nord. Oikocredit és una cooperativa no bancària de Finances Ètiques per al 
desenvolupament sostenible dels països del Sud global, amb seu central a Holanda i que 
treballa en prop d’una seixantena de països d'arreu del món, especialment a l'Amèrica 
Llatina, Àfrica i Àsia. Al nostre país està representada per l'Associació Oikocredit 
Catalunya, que es dedica a la promoció i difusió general de les Finances Ètiques i 
d'Oikocredit en concret, i a la representació de les persones inversores del nostre país en 
els òrgans de govern de la cooperativa internacional.

Actualment cerquem una persona amb perfil de comunicació i marketing i interès per 
l'Economia Social i Solidària i per les Finances Ètiques per dur a terme diverses activitats 
de comunicació i promoció de l’entitat.
L'oficina d'Oikocredit Catalunya actualment compta amb dues persones contractades i 
diverses persones voluntàries que hi donen suport. 

Tasques
- Participació en el disseny i el desplegament de les accions de comunicació i 
sensibilització dels projectes en execució.
- Implementació de campanya de comunicació ja elaborada per a la difusió d’Oikocredit i 
la captació de noves sòcies.
- Atenció a les sòcies (persones físiques i organitzacions), i sòcies potencials.
- Elaboració de continguts (articles, posts, etc.) i propostes comunicatives per a la 
divulgació de les activitats.
- Actualització i dinamització web i xarxes socials.
- Relació amb els serveis externs de comunicació: empreses externes i persones 
col·laboradores (disseny gràfic, producció de materials, etc.) i equips de comunicació 
d’Oikocredit Euskadi, Oikocredit Sevilla i Oikocredit Internacional.
- Relacions amb mitjans de comunicació.
- Suport per a la redacció i seguiment dels diferents projectes i accions comunicatives, 
elaboració d’informes i justificacions.

Requisits i perfil que cerquem
- Formació universitària superior en ciències socials i/o de la comunicació o afins, o bé 
experiència equivalent.
- Experiència mínima demostrable d’almenys 3 anys en el disseny i la realització de 
campanyes de comunicació/sensibilització en els àmbits temàtics vinculats a l’economia 
social i solidària o d’altres àmbits vinculats a la Justícia Global.
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- Coneixement i compromís amb els àmbits vinculats a l’economia solidària, les finances 
ètiques i la Justícia Global.
- Imprescindible molt bona expressió escrita i oral en català i castellà.
- Nivell mig-alt d'Anglès (mínim B1 o equivalent).
- Persona molt enfocada a resultats i amb facilitat per al tracte personal i la comunicació 
oral i escrita.
- Domini d'internet, d’eines ofimàtiques i treball en diferents sistemes operatius (Suite 
LibreOffice, Outlook Web App, Office 365, Windows i Linux).
- Coneixements i experiència prèvia en la gestió de bases de dades i sistemes de CRM.
- Coneixements en gestió de xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube i 
LinkedIn).
- Coneixements de disseny web i gestors de continguts web (CMS).

Es valorarà
- Nivell D o C2 en català.
- Capacitat de treball en xarxa i en equip.
- Experiència en l’àmbit de l’educació transformadora per a la justícia global.
- Formació complementària en temàtiques vinculades amb el lloc de treball.
- Coneixements d’eines d’analítica web i de publicitat digital.
- Coneixements de posicionament web (SEO).
- Coneixements i ús d’eines de disseny gràfic i producció audiovisual (Photoshop, 
InDesign, Adobe Premiere, o equivalents en programari lliure...).
- Implicació activa a campanyes, xarxes i moviments socials
- Proactivitat i polivalència, capacitat analítica i de resolució de problemes, empatia i 
capacitat comunicativa.
- Ser soci/a d’Oikocredit.

Condicions del lloc de treball
- Durada: contracte per substitució per baixa de paternitat, per 2 mesos.
- Dedicació horària: 30h setmanals.
- Remuneració: segons escala salarial de l’entitat per a la categoria de tècnic (1.483€ 
bruts mensuals per una jornada de 30h setmanals). Amb possibilitat de contractació en 
règim d’autònom/a, si la persona candidata hi té interès.
- Horari: flexible, a acordar amb la persona candidata, però preferentment de matins. Amb
tasques puntuals en horari de tardes-vespres i algun cap de setmana.
- Lloc de treball: oficina d'Oikocredit Catalunya a Barcelona (al Grup ECOS, C/ Casp, 43 
de Barcelona). També hi ha possibilitat de fer algunes hores setmanals de teletreball.
- Incorporació: finals d’abril (i durada del contracte fins finals de juny).
- Altres beneficis: ajut econòmic a transport en cas de domicili habitual fora de la ciutat 
de Barcelona.

Procés de selecció
Si estàs interessat/da en aquesta oferta, escriu-nos un correu a catalunya@oikocredit.org 
amb l'assumpte «Tècnic/a de comunicació i marketing» adjuntant el teu CV i una carta de 
motivació.
Termini de presentació de candidatures: fins el 18 d’abril de 2022 (inclòs).
Contactarem amb les candidates pre-seleccionades per fer una entrevista.
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